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جملة الطاقة واحلياة تفتح ملف الطاقة مع ..

د . حسيـن الشهرستانـي

)SHEL( و )BP( العراق يبلغ
 باإعطاء الغاز اأولوية ق�صوى

تظاهـرات ضد شيفـرون
 يف دهــوك

      لعيبي : العراق �صيخزن 4 ماليي برميل من 
اخلام يف كوريا اجلنوبية

       املالكي يفتتح حقل الغراف 
النفطي يف النا�صرية

بيرتوفاك تفوز بعقد خدمة 
هندسية بقيمة 95 مليون دوالر 

يف حقل بدرة

البهاديل :
 ن�صعــى الإنتــاج مليــون برميــل نفطــي 

خــالل االأربــع �صنوات القادمــة
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�ش����اهمت �ش����ناعة النف����ط يف الع����راق ب�ش����كل حم����وري يف بلورة 
االنتعا�����ش االقت�ش����ادي ال����ذي يتمتع به الع����راق منذ ن�ش����اأة الدولة 
وار�ش����اء مفا�شله����ا مطلع القرن املا�ش����ي وحت����ى االن، على الرغم 
م����ن مرور حقبة طويلة رزح����ت تلك ال�شناعة حت����ت هيمنة القرار 
ال�شيا�شي غ����ر املدرو�ش، وهيمنة احلكام اال�شتبداديني على موارد 
تل����ك ال�شناع����ة ف�شال عن توظي����ف مداخيلها ال�شخم����ة يف �شوؤون 
مل تع����د عل����ى البالد والعباد �ش����وى بالويل والثبور كم����ا يعلم الداين 

والقا�شي.
اال ان ما يبعث عن التفاوؤل هو ال�شيا�شة التي تتبعها وزارة النفط 
العراقي����ة يف تطوير ه����ذا القطاع مب����ا ين�شجم مع طم����وح ورغبات 
ال�شع����ب العراق����ي يف التنمي����ة والتط����ور وحت�شني امل�شت����وى املعي�شي 
لعم����وم افراد ال�شعب، بع����د ان انعك�شت ال�شيا�ش����ات الناجعة ب�شكل 
جلي على املداخيل النقدي����ة وامليزانيات ال�شنوية التي تقرها وزارة 

التخطيط واجلهات الت�شريعية.
وتع����د اخلط����ط املق����رة الإدارة مل����ف النف����ط، وحتدي����دا �شيا�شة 
ال�شناع����ات اال�شتخراجية، وما واكبها من �شفافية ونزاهة يقر بها 
خمتلف املراقب����ني، مدعاة اطمئنان وارتياح ل����دى اجلهات املحلية 
والدولي����ة على ح����د �شواء، بع����د ان جنحت يف و�شع قط����ار �شناعة 
النف����ط على الطري����ق، ور�شم اخلط����وط العري�شة لتل����ك ال�شناعة 
باأ�شل����وب مهني فاق التوقعات، مقارن����ة بالتعرث امللمو�ش على �شعيد 
العملي����ة التنموي����ة لبقية القطاع����ات احلكومية الت����ي ت�شرف عليها 

وزارات الدولة االخرى.
اذ يتوق����ع ان تقفز مع����دالت الت�شدي����ر خالل ال�شن����وات القليلة 
القادم����ة يف ح����ال اال�شم����رار عل����ى النه����ج املتب����ع يف ادارة مل����ف 
ال�شناعات اال�شتخراجية احلايل اىل معدالت قيا�شية ت�شع العراق 
يف �ش����دارة ال����دول امل�شدرة للنف����ط والغاز يف الع����امل، وهو ما دفع 
بالعدي����د من احلكومات وال����دول اىل متهيد ال�شب����ل للتعاون الوثيق 
اأم����ال يف م�شارك����ة �شركاتها النفطي����ة يف عقود اخلدم����ة والتنقيب 

داخل العراق.
وبن����اءا على ذل����ك يتوقع خ����راء االقت�ش����اد الدولي����ني ان يكون 
العراق الدولة االقت�شادية االوىل يف املنطقة، بالرغم من االو�شاع 
االمني����ة املقلق����ة، ويبن����ي اخل����راء توقعاته����م على م�ش����ار عمليات 
ت�شدي����ر النفط وا�شتخراج����ه والكفاءات امل�شجعة الت����ي تدير هذا 

املرفق احليوي يف بغداد.

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
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الصناعــات االستخراجيــة خطــوات 
عراقيـة طموحـــة

أول الكالم

املهندس : صالح مهدي عمران رئيس جملس االدارة
املهندس : صالح مهدي عمران

رئيس التحرير
بـــــادي شــــــــالل
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قانون النفط والغاز   •
�صوؤالنــا االول كان حــول م�صــودة  قانــون النفــط 
والغــاز والتــي قدمت منــذ عــام 2007 وتوالت عليه 
ال�صراعات ال�صيا�صية ما م�صري هذا القانون ؟ اجابنا 

عليه د. ح�صي ال�صهر�صتاين قائال :
القان����ون ب�شراح����ة ال جديد في����ه الأن امل�ش����ودة التي 
اقره����ا جمل�ش ال����وزراء يف �شب����اط  2007 وار�شلها اىل 

جمل�����ش النواب مل ت�شرع  وم�ش����ى اكرث من �شت �شنوات 
وم����ن ثم جلن����ة الطاق����ة يف جمل�����ش الن����واب  اجتهدت 
وو�شع����ت م�شودة اخرى وه����ذا ب�شراحة لي�ش من حقها 
الأن����ه لي�����ش م����ن حقه����ا م�شاري����ع القوان����ني وان مبوجب 
الد�شت����ور  وحك����م املحكمة االحتادية يج����ب اأن ياأتي من 
جمل�ش  الوزراء فعر�شوا م�ش����ودة م�شرة جدا مب�شالح 
الع����راق وحاولوا  اأن ميرروه����ا  ولكن ف�شلت يف املناق�شة  
مبجل�����ش النواب ومن ثم راأت وزارة النفط اأعادة النظر 

يف م�ش����ودة 2007 وحتديثه����ا وتطويره����ا عل����ى اأ�شا�����ش 
التط����ور الذي ح����دث يف ال�شناع����ة النفطي����ة العراقية  
وعق����ود جوالت الرتاخي�ش التي ابرمت وعليه مت عر�ش 
م�ش����ودة منقح����ة م����ن القان����ون وجلن����ة الطاق����ة اأقرتها  
ورفعته����ا على جمل�ش ال����وزراء واملجل�ش اقرها ويف قرار 
جمل�ش ال����وزراء الغى جميع امل�ش����ودات ال�شابقة واأعتر 
هذه امل�ش����ودة اجلدي����دة املنقحة هي امل�ش����ودة الوحيدة 

املتبناة من قبل جمل�ش الوزراء 

     د. حسيــن الشهرستانــي  

باب اال�صتثمار للقطاع اخلا�ص العراقي واالجنبي 
مفتوح لبناء حمطات كهربائية  

بعد االأنكما�ش الرهيب الذي تعر�ش 
له االأقت�شاد العراقي نتيجة لل�شيا�شات 
الالم�شوؤولة التي اتبعها املقبور �شدام 

منذ �شيف 1979 ولغاية �شقوط نظامه 
يف ني�شان 2003، ومن ثم التحول 

الدميقراطي الذي �شهده العراق  برزت 
العديد من امل�شاكل منها قانون النفط 
والغاز وق�شية  احلقول امل�شرتكة بيننا 

وبني الكويت وايران  وتراخي�ش العقود 
النفطية العراقية ا�شافة اىل �شحة الطاقة 

الكهربائية وحتول العراق اىل دولة ريعية 
بامتياز واعتماد احلكومة العراقية على ما 
يجود به القطاع النفطي من عوائد مالية، 

غر ماأمونة وغر م�شتقرة ..
ا�شئلة تداخلت مبحاور حملناها معنا 
ونحن ندخل مكتب النائب ال�شهر�شتاين 

لنبحث ون�شتق�شي عن االجابة

جملة الطاقة واحلياة تفتح ملف الطاقة مع نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة

اأجرى احلوار : رئي�ص التحرير
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اخلا�ص والقطاع  • النفط 
دور القطــاع اخلا�ــص يف ال�صناعــات النفطيــة مع 
العلم ان هذه ال�صركات مل يكن لها دور يف زمن النظام 
ال�صابق كما ان هنــاك الكثري من ال�صركات العراقية 
ال�صــركات  ومناف�صــة  الدخــول  علــى  القــدرة  لهــا 
اال�صتثماريــة ؟ حول هذا ال�صــوؤال اجابنا د. ح�صي 

ال�صهر�صتاين قائال :
عندما نتكلم عن جمال الطاقة وجملتكم هي احلياة 
والطاقة ال تقت�ش���ر فقط على النفط  وامنا هناك الغاز 
والكهرباء واملوارد املائي���ة والعلوم التكنولوجيا فالطاقة 
اأو�ش���ع بكث���ر بالن�شبة لتطوير  نبداأ م���ن تطوير احلقول 
النفطي���ة وعندم���ا نتكل���م حتى ع���ن حق���ول النفط اىل 
احلق���ول النفطي���ة نبداأ م���ن  امل�ش���ايف اىل ال�شناعات 
النفطي���ة املختلف���ة بالن�شبة اىل تطوي���ر احلقول هذه ال 
ن�شتطي���ع اأن نقوم به���ا كم�شروع متكامل �ش���وى �شركات 
النف���ط العاملي���ة  العمالق���ة ل�شببني ال�شب���ب االول –هو 
حجم امل�شروع الآن هذه يكون مبليارات الدوالرات ثانيا- 
للخ���رة املطلوبة الأن هذا املج���ال كاأي جمال تقني اأخر 
يتط���ور با�شتمرار وهذه ال�ش���ركات لديها امكانيات فنية 
عالي���ة  ومعاه���د الدرا�ش���ات  والتطوي���ر ..  فمثال حقل 
�شغ���ر كحقل  الغراف مت �شرف علي���ه  حلد االن مليار 
دوالر من قبل تلك ال�شركات  فلما نتكلم على حجم العمل 
ال توجد احلقيقة �شركات وطني���ة بهذه القدرة املالية او 
املعرفة الفني���ة الكافية  واالن ا�شرتطنا يف عقود جوالت 
الرتاخي����ش على هذه ال�ش���ركات النفطية العمالقة الن 
ه���ذه ال�شركات ال تنفذ بنف�شها وامنا تتعاقد مع �شركات  
حلف���ر االبار مع �شركة ال�شت�شالح ابار  و�شركة ثالثة ملد 
اأنابي���ب مع �شرك���ة رابعة لو�شع خزن���ات واأمثالها ونحن 

ا�شرتطن���ا يف عقود ج���والت الرتاخي�ش اأن اأي مهمة من 
هذه املهام ت�شتطي���ع اأي �شركة عراقية اأن تقوم بها فلها 

االف�شلية على ال�شركات االجنبية . 
واالمتيازات  الراتب  • فرق 

كــوادر �صــركات القطاع اخلا�ص والتــي تعمل على 
تاأهيلهــا دائما ت�صكو من م�صكلة هجران هذه الكوادر 
لها بعد ان تقوم بتدريبهم لتلتحق ب�صركات اجنبية 
ب�صبــب فــرق الراتــب واملخ�ص�صــات .حــول امكانية 
ت�صريــع قانــون بهــذا اخل�صو�ــص اجابنــا د. ح�صــي 

ال�صهر�صتاين قائال :
ه���ذه امل�شكل���ة ال تعاين منه���ا فقط �ش���ركات القطاع 
اخلا����ش  يف العراق بل حتى �ش���ركات القطاع احلكومي 
الت���ي ي�شتقيل كوادرها نتيج���ة ح�شوله على فر�شة عمل 
براتب اك���ر  لدى �ش���ركات وبلدان اجنبي���ة ،وبالنتيجة 
نح���ن نعي�ش يف نظ���ام دميقراطي وه���ذا النظام يحرتم 
ق���رار االن�ش���ان يف العم���ل  وال ت�شتطي���ع احلكومة وال اي 
ط���رف اخر ان ي�شلبه ه���ذا احلق ولذا ان���ا اجد ان هذه 
الق�شية اخالقية فال�شركة التي تدرب كادرها وتتعب يف 
�شبي���ل ان تزيد من قابليات���ه وقدراته املهارية  املفرو�ش 
م���ن هذا ال���كادر ان يحرتم هذه امل�شاأل���ة وان يكون لديه 
والء له���ذه ال�شرك���ة وعل���ى االق���ل للعمل ف���رتة زمنية يف 
�شبيل ان ت�شتعيد هذه ال�شركات االموال التي مت �شرفها 
وانا باحلقيقة ادع���و اىل درا�شة التجربة اليابانية وهذه 
التجرب���ة عندم���ا يق���وم اي �شخ�ش بالتخ���رج من معهد 
ب�شي���ط ويدخ���ل يف اح���دى ال�ش���ركات الياباني���ة فاأنه ال 
يق���وم بتبديلها حتى وان خ�شرت وعلي���ه ا�شتطاعوا بهذا 
االلت���زام االخالق���ي ان ينه�ش���وا باقت�ش���اد البلد بهذا 

ال�شكل امللفت للنظر."

وامل�صاركة  اخلدمة  • عقود 
عقــود اخلدمــة وامل�صاركــة التــي مت توقيعهــا من 
اغلــب الــدول مــاذا عنهــا وايــن نقــاط القــوة التــي 
�صي�صتفاد منها القطــاع النفطي يف العراق؟ اجاب د. 

ح�صي ال�صهر�صتاين قائال :
هن���اك فرق كبر بني عق���ود اخلدمة وعقود امل�شاركة 
التي مت توقيعه���ا من �شمنها ال���دول الي�شارية مثل ليبيا 
يف زم���ن القذايف و�شوري���ا وفنزويال وال���ذي ميز العقود 
العراقي���ة  مع هذه ال�شركات اننا التزمنا بن�ش د�شتوري 
الذي ين�ش عل���ى ان النفط والغاز ملك لل�شعب العراقي 
وعليه ال ي�شتطيع الأحد غر عراقي ان ي�شارك العراقيني 
بنفطه���م او بغازه���م لذل���ك وجهن���ا دع���وات لل�شركات 
االجنبية ب���اأن الع���راق بحاجة اىل عقودك���م وخراتكم 
وا�شتثماراتكم ولك���ن نعطيكم اجرا على خدماتكم حتى 
يبقى النف���ط والغاز لل�شعب العراق���ي ،وطبعا ال�شركات 
النفطي���ة العمالقة ب�شراحة غر معتادة على هذا النوع 
م���ن التعامل وهي راف�شة لهذا املبداأ ولكننا لدينا قناعة 
ان �شخام���ة االحتياطي النفطي يف العراق والذي يقابله  
حاج���ة العامل لهذا االحتياطي ال ميك���ن اال�شتغناء عنها 
ول���ذا ال خيار لديه���م اال العمل معنا والقب���ول ب�شروطنا 
ونح���ن ما�ش���ني يف ه���ذا ومن املوؤك���د ان  ه���ذا املو�شوع 
اعطى للع���راق التمي���ز يف العقود النفطي���ة التي تخ�ش 
اخلدم���ة  للحف���اظ عل���ى ال���رثوة باالأج���ر االدن���ى واالن 
يج���ري تنفيذه���ا بهمة عالية و كل ال�ش���ركات ملتزمة ما 
ع���دا ال�شركة االنغولية  التي تلكئت ب�شبب الو�شع االمني 
يف املنطق���ة املكلفة للعمل بها وب���داأت هذه احلقول تنتج 

حاليا ."
هدرا املحروق  • الغاز 

الغــاز املحــروق والذي �صبــب خ�صائر كبــرية لهذه 
الرثوة مع العلم ان هناك تعاقدات كبرية مع �صركات 

عظيمة يف هذا اجلانب ؟
ان ح���رق الغاز يف العراق ابتداأ مع بداية االنتاج االول 
للنف���ط وها هو االن عمره اك���رث من ثمانني �شنة وهذا ال 
يعن���ي ان حكومتنا احلالية لها تق�ش���ر يف هذا اجلانب 
بل حتى احلكومات ال�شابقة مل ت�شتطع وقف هذا احلرق 
او اال�شتف���ادة منه الن ذلك يعني ايقاف االنتاج النفطي 
وكذلك عملية معاملة الغاز يف حمطات الغاز وال�شركات 

النفطية والبرتوكيميائية .
كم���ا ان معاملة الغاز  من العمليات املكلفة جدا والتي 
حتتاج اىل خرة وايد عاملة كبرة ووقت واحيانا حتتاج

عقود اخلدمة مع ال�صركات االجنبية ت�صمن 
حق النفط  لل�صعب
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اىل ايقاف االنتاج ، والعراق بذل جهدا كبرا  يف هذا 
املج���ال ولكنه مل ينجح يف ال�شيطرة عل���ى الغاز املحرتق 
وان���ا �شخ�شي���ا بذل���ت جه���ودا كب���رة مع خرائن���ا منذ 
ان تولي���ت وزارة النف���ط  عام 2006 وحل���د 2008 ولكن 
لالأ�ش���ف مل نحقق قفزة نوعي���ة فيما يخ�ش معاملة الغاز 
املح���روق، فكوادرن���ا لي�شت ق���ادرة باإمكانياته���ا احلالية 
وخا�ش���ة اننا ال منل���ك معامل والتي اغلبه���ا مت تدمرها 
بفع���ل احل���روب لذل���ك  جلاأن���ا اىل اك���ر �شرك���ة عاملية 
للتعاقد معه���ا يف هذا اخل�شو�ش ومت تاأ�شي�ش �شركة غاز 
الب�شرة وه���ذه ال�شركة واجبها ان تاأخ���ذ الغاز املحروق 
من احلقول القدمية كحقول الرميلة والزبر وتعمل على 
معامل���ة هذا الغاز ويتم ت�شليم���ة لل�شركة الوطنية  الإنتاج 
الطاق���ة ليت���م اال�شتفادة من���ه كوقود ملحط���ات الكهرباء 

وفعال بداأ العمل وفق ذلك  
البحرية  الرتاخي�ص  • جوالت 

حــول جــوالت الرتاخي�ص التــي مت عقدها مع كل 

من ايــران والكويــت والتي تخ�ص احلقــول النفطية 
امل�صرتكة حتدث د. ح�صي ال�صهر�صتاين قائال :

البحرية  النافذة  ان  عن  النظر  نغ�ش  ان  ميكن  " ال 
للع���راق �شيق���ة باعتبار موقعن���ا  البح���ري حم�شور من 
ناحي���ة ال�ش���رق والغ���رب لذل���ك كان هن���اك جمل���ة م���ن 
الق���رارات املعق���دة التي حال���ت دون توقيع ه���ذه العقود 
م�شبق���ا منها توجيه���ات االمم املتح���دة والف�شل ال�شابع 
والروتوك���والت القدمي���ة ولك���ن احلم���د هلل بع���د ان مت 
ح�شم هذه امللف���ات من قبل اجلان���ب العراقي وخروجنا 
م���ن الف�ش���ل ال�شاب���ع عمل���ت  وزارة النف���ط  وباالتف���اق 
م���ع  الكويت واي���ران لتثبيت احل���دود النفطية  واحلقوق 
االقت�شادي���ة  بينن���ا وبينه���م وخا�ش���ة بع���د وج���ود عدد 
م���ن املوؤ�ش���رات الت���ي توؤكد وج���ود كميات م���ن الذخائر 
الهروكربوني���ة يف �شم���ال اخللي���ج يف املنطق���ة التي تقع 
بامت���داد اجل���رف الق���اري االقت�ش���ادي العراق���ي والتي 
تتداخل مع الكويت وايران ونحن االن نتوقع كيفية تطوير 

ه���ذه احلقول ب�شيغة  م�شرتكة م���ع اجلران يف ا�شتثمار 
ه���ذه احلقول �شمن اتفاقية موحدة مبا ي�شمح به العرف 
العاملي  عندما يكون هناك حقول نفطية  م�شرتكة  حيث  
يتم اال�شتعانة ب�شركات عاملية لدرا�شة هذا احلقل  وكمية 
انتاج���ه وكمي���ة االحتياطي بناءا على ذل���ك  يتم االتفاق 
عل���ى ن�شبة احلقل �شم���ن االرا�شي ومن ث���م يتم تق�شيم 
احلق���ل او يت���م اال�ش���رتاك يف احلقل من قب���ل الدولتني 
باأف�شل الطرق وان�شبها  وهذا اف�شل للطرفني ، كما اننا 
منل���ك عدة عقود مع كل من ايران والكويت  والتي عملنا 
على تطوير اجزاء من بع�ش احلقول امل�شرتكة خالل هذا 
العام ونح���ن ناأمل باالإنتاج من خالل جوالت الرتاخي�ش 
الثالثة والرابعة واخلام�شة والتي بلغت  امل�شاريع النفطية 
االنتاجي���ة  ذروته���ا ومت اج���راء الع�ش���رات م���ن العق���ود 
والتوقي���ع عليها خ���الل جوالت الرتاخي����ش التي عك�شت 
منوا مزدهرا يف االقت�شاد العراقي متثل يف ر�شم خطط 
تنموي���ة م�شتقبلي���ة ت���وؤدي اىل تطوير ق���درات االقت�شاد 

العراق وتنه�ش به نحو االف�شل ."

جمل�ص الوزراء يعمل يف ت�صريع قانون الطاقة الذرية 
ال�صتخدامه يف االغرا�ص ال�صلمية
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اخلا�ص  القطاع  و�صركات  • الكهرباء 
بــاب  فتــح  يف  الكهربــاء  وزارة  جديــة  مــدى  مــا 
اال�صتثمــار للقطــاع اخلا�ــص حــول توزيــع الطاقــة 

الكهربائية 
بالفع���ل وزارة الكهرباء ابلغ���ت املواطنني ان فتح باب 
اال�شتثم���ار للقط���اع اخلا����ش العراقي واالجنب���ي مفتوح 
لبناء حمط���ات كهربائية  وبيعه���ا لل�شركة الوطنية حيث 
كان هن���اك رغبة م���ن امل�شتثمرين العراقي���ني للم�شاركة 
بهذا امل�شروع ورحبنا بهم واالن يتم التهيئة لهذا املو�شوع 

وغايتنا انتاج الطاقة الكهربائية بنجاح  طاقة وطبعا 
ه���ذه التجربة تعتمد على توفر الغ���از لهذه املحطات  
وباعتب���ار العراق ال ميلك هذه الكمي���ات من الغاز لتلبية 
و�ش���د هذا الطل���ب لذا ال بد م���ن ا�شتراده م���ن اخلارج 
اىل ان نط���ور الغاز العراقي حتى ت�شد الطلب ولذا جناح 
هذه امل�شاريع تعتمد على ح�شول الغاز من ايران لب�شعة 

�شنوات ولذا قررنا دعوة امل�شتثمرين للعمل 
املحافظات  وجمال�ص  • الكهرباء 

طريــق  عــن  الكهربائيــة  الطاقــة  توزيــع  وعــن 
جمال�ص املحافظات واملحافظات اجابنا ال�صهر�صتاين 
حــول جــدوى هــذه املحاولــة وانعكا�صاتهــا على حل 

معاناة املواطن قائال :
الكهرب���اء مت���ر بث���الث مراحل انت���اج ونق���ل ومن ثم 
توزيعه���ا يف مناط���ق اال�شته���الك �ش���واء كان���ت م���دن او 
مناط���ق �شناعي���ة  ويف الع���امل عموم���ا �شب���كات االنتاج 
للطاق���ة الكهربائي���ة  تبق���ى م���ن مهم���ة وزارة الكهرباء 
ح�شري���ا  وه���ي متثل نوعا م���ن االمن الوطن���ي للمواطن 
خوف���ا من مزاجي���ة القطاع اخلا����ش وامل�شتثمرين لذلك 
تبق���ى �شبكة االنت���اج والنقل حم�شورة �شم���ن احلكومة 
ووزارة الكهرب���اء اما قطاع التوزيع فم���ن املمكن حتويله 
للقط���اع اخلا����ش وجمال�ش املحافظ���ات  كم���ا ان وزارة 

الكهرباء مت درا�شة هذا املو�شوع من قبلها وقامت بدعوة 
جمال����ش املحافظات من اجل حتديد حاجة كل حمافظة 
م���ن الطاقة ومراك���ز التوزيع التي �شتت���م ح�شب احلاجة 

لهذه الطاقة ."
العراق يف  النووية  • الطاقة 

يف  النوويــة  الطاقــة  ملــف  ا�صتخــدام  حــول 
العــراق لالأغرا�ــص ال�صلميــة بهــذا اخل�صو�ص اجاب 

ال�صهر�صتاين :
م���ن املوؤكد اننا كن���ا من ال���دول العربي���ة ال�شباقة يف 
االهتم���ام مبلف الطاق���ة النووية  واالن جمل����ش الوزراء 
يعم���ل يف ت�شري���ع قانون الطاق���ة الذري���ة ال�شتخدامه يف 
االغرا����ش ال�شلمية اما املراكز القدمي���ة ملناطق الطاقة 
النووية يف التويثة فمن املعروف فقد مت تدمرها بالكامل 
واالن الدول���ة ب�شدد تنظيف هذه املناط���ق من امل�شادر 

امل�شعة والتخل�ش منها ."
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افتتح رئي�ش الوزراء نوري املالكي   حقل الغراف النفطي املنفذ من قبل احتاد �شركتي 
برتونا����ش كاريجايل وجابك�ش ومبعدل انتاج 50 الف برميل يوميا. وقال املالكي يف كلمة 
بحف���ل االفتتاح :نحن نحتفل بافتتاح هذا امل�ش���روع لنعطي ر�شالتني االوىل للداخل باأننا 
ا�شتطعن���ا ا�شتثم���ار ثرواتنا بال�شكل ال�شحيح والر�شالة الثاني���ة مفادها ان العراق دولة 
م���ن ب���ني   10   دول متتل���ك ثروات كبرة وقادرة على البناء والتط���ور ، موؤكدا ان عملية 

البناء واالعمار تتطلب ارادة �شعبية و�شيا�شية �شلبة ت�شاعد يف عملية البناء واالعمار.
وا�ش���اف : ان هذه املنطقة عانت من االهمال واخل���راب وبات لزاما علينا ان�شافها 
، م�ش���را اىل ان هذا احلقل الميث���ل ق�شية انتاج بل �شيعك�ش حالة من التطوير واخلرة 

واخلدمات التي �شرتافق عملية االنتاج .

واك���د ” ان حمافظ���ة ذي قارحتت���اج اىل املزي���د م���ن التط���ور والبن���اء ، داعي���ا اىل 
ت�شكي���ل �شركة نفط ذي قار لك���ي تنه�ش بامل�شاريع النفطية املقامة يف املحافظة. . واكد 
اي�شا”عل���ى دع���م ال�شركات العامل���ة يف العراق ، داعي���ا جميع ال�ش���ركات اىل االلتزام 

مبواعيد
االجناز واأن تكون �شريكة يف عملية البناء واالعمار..

وو�ش���ل رئي�ش ال���وزراء نوري املالك���ي اىل مدين���ة النا�شرية   الفتت���اح حقل الغراف 
النفط���ي يرافقه نائب���ه ل�شوؤون الطاقة ح�ش���ني ال�شهر�شتاين ووزير النف���ط عبد الكرمي 

لعيبي.

 )برتونا�ص املاليزية وجابك�ص اليابانية( تعهدتا برفع 
انتاجه اىل 230 برميل يوميا
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وكان����ت �شرك����ة  برتونا�ش  املاليزي����ة و�شركة جابك�ش اليابانية وقعت����ا يف الع�شرين من 
كان����ون االول 2009 اتفاق����ا مبدئي����ا م����ع احلكوم����ة العراقي����ة لتطويرحقل نف����ط الغراف 
با�شتثمارات من املتوقع اأن ت�شل اىل  8  مليارات دوالر وبعقد طويل االجل مدته 20 عاما 
متتل����ك من خالله �شركة برتونا�����ش 60% من امل�شروع مقاب����ل 40% ل�شركة جابك�ش  فيما 

�شتح�شل ال�شركتان على ر�شوم قدرها 1.49 دوالرللرميل.
وتعه����دت ال�شركتان ب����اأن ترفعا م�شتوى االنت����اج اىل  230  األف برمي����ل يوميا بح�شب 
املدي����ر الع����ام لدى برتونا�ش  هو واجن ك����ني  و�شمن  10 حقول طرح����ت للتطوير يف اطار 
جول����ة مناق�شات عقود النفط العراقية الثاني����ة، ومتتلك ذي قار احتياطيا نفطيا موؤكدا 
يقدر ب�  20  مليار برميل �شمن  5  حقول نفطية مهمة وغر م�شتثمرة هي حقل النا�شرية 
الكبر مبنطقة  كطيعة  وتقع على بعد 30 كم اىل ال�شمال من مدينة النا�شرية والذي من 
املتوقع اأن ينتج  300 الف برميل يوميا مع قدرته انتاج مليون برميل بعد اكتمال تاأهيله ، 
وحقل الغراف والذي يقع على بعد 25 كم �شمال النا�شرية والذي يقدر املعنيون بال�شوؤون 

النفطية اإنتاجه ب� 130  األف برميل يوميا.

30 ك����م اىل ال�شمال من مدينة النا�شرية والذي من املتوقع اأن ينتج  300 الف برميل 
يومي����ا م����ع قدرته انتاج مليون برميل بعد اكتمال تاأهيل����ه ، وحقل الغراف والذي يقع على 
بع����د 25 كم �شم����ال النا�شرية والذي يقدر املعنيون بال�شوؤون النفطية اإنتاجه ب� 130  األف 

برميل يوميا.
واعل����ن نائ����ب رئي�ش ال����وزراء ل�شوؤون الطاق����ة ح�شني ال�شهر�شتاين ام�����ش ان 90% من 

العاملني يف حقل الغراف النفطي �شيكونون من ابناء ذي قار.
وق����ال يف كلم����ة القاها خ����الل حفل افتتاح حق����ل الغراف النفط����ي ” ان ن�شبة االيدي 
العاملة العراقية يف حقل الغراف هي 90% معظمهم من اهايل املنطقة املحيطة باحلقل 
وا�ش����اف ال�شهر�شتاين ان تطوير احلقل مر مب�شاكل وحتديات عديدة ابرزها التجاوزات 
والتعار�شات املوجودة يف منطقة احلقل ال�شيما يف الطرق واجل�شور واالرا�شي الزراعية.

وتابع :” متكنا من تذليل ال�شعوبات واجناز مهامنا واالأهداف التي حددناها بتطوير 
القط����اع النفطي بتعاون واإ�شرار جميع االطراف الفت����ا اىل ان الو�شع االمني امل�شتقر يف 

املحافظة �شاعد ب�شكل كبر على اجناز العمل.
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اعل���ن رئي����ش ال���وزراء اال�شتاذ  ن���وري املالكي عن توقي���ع عقد ا�شتثم���اري مع �شركة 
�شوي�شري���ة الن�ش���اء م�شفى مي�شان النفط���ي بكلفة اجمالي���ة تبلغ �شتة ملي���ارات دوالر، 
وفيم���ا اأكد اأن الطاقة االنتاجية للم�شفى �شتبلغ 150 الف برميل يوميا، اأ�شارت ال�شركة 
ال�شوي�شري���ة ان ه���ذا امل�شروع �شيكون "باكورة" عمل مل�شاري���ع اأخرى يف العراق مبختلف 

املجاالت.
 وق���ال  املالكي يف بيان �شدر عل���ى هام�ش ح�شوره حفل توقيع ان�شاء وت�شغيل م�شفى 
مي�ش���ان م���ن قبل وزارة النفط و�شرك���ة �شاتارم ال�شوي�شري���ة  اإن احلكومة وقعت،  عقدا 
ا�شتثماري���ا مل�ش���روع اإ�شتثم���اري مهم مب�شاركة القط���اع اخلا�ش، حي���ث �شي�شهم يف �شد 
حاجة البالد من امل�شتقات النفطية"، مبينا اأن "امل�شروع يهدف الن�شاء وت�شغيل م�شفى 
مي�ش���ان، من قب���ل وزارة النفط و�شركة �شات���ارم ال�شوي�شرية، بكلف���ة اجمالية تبلغ �شتة 

مليارات دوالر، وبطاقة اإنتاجية تبلغ 150 األف برميل يوميًا".
واأ�ش���اف املالك���ي اأن "هذا امل�ش���روع احليوي �شيحق���ق للعراق وملجموع���ة ال�شركات 
الت���ي �شتعمل على ان�شائ���ه فر�شة اإ�شتثمارية كبرة، للم�شارك���ة يف م�شاريع ت�شمل جميع 
القطاع���ات"، موؤك���دا اأن "هن���اك اإتفاقيات اأخ���رى مت التوقيع عليه���ا للعمل يف جماالت 
متع���ددة، ويف مقدمتها جمال الكهرباء، حيث مت االإتف���اق على عقد م�شروع الإنتاج )6( 

اآالف ميغاواط".
وتاب���ع املالكي اأن احلكومة "تعم���ل وبجهد كبر للو�شول اإىل مرحلة متقدمة يف النمو 
االإقت�شادي، وتوفر �شبل العي�ش الكرمي لعموم املواطنني، خ�شو�شًا الفقراء، اإ�شافة اإىل 

توفر فر�ش العمل للباحثني عنها"، داعيا جميع ال�شركات وامل�شتثمرين اإىل "اال�شتفادة 
من فر�ش العمل املتوفرة يف العراق، وامل�شاهمة يف عملية البناء واالإعمار واالإ�شتثمار يف 

جماالت النفط والكهرباء وال�شكن والطرق وال�شناعة والتجارة وغرها".
م���ن جانبه اأك���د رئي�ش �شركة �شات���ارم ال�شوي�شرية خ���الل البيان اأن "ه���ذا امل�شروع 

�شيكون باكورة عمل مل�شاريع اأخرى �شت�شمل خمتلف املجاالت".
وكان���ت �شركة نفط مي�ش���ان، اعلنت  يف، الثامن من ت�شري���ن االول 2013، "مبا�شرة 
�شرك���ة برتوت�شاينا ال�شينية باملرحلة الثاني���ة من تطوير حقل احللفاية الإنتاج 100 الف 
برمي���ل يومي���ا من النفط اخل���ام"، وبينت اأنه���ا "�شتقوم باإن�شاء جمم���ع معاجلة النفط 
اخل���ام الرئي�ش���ي الثاين"، ويف حني اأ�شارت اىل اأنها "�شتحف���ر 50 بئرا جديدة"، اأكدت 

اأنها �شتقوم "بتو�شيع حمطة ا�شتالم الغاز ال�شتيعاب 100 مليون قدم مكعب".
واعلنت �شركة النفط ال�شينية الكرى برتوجينا، يف )6 اآب 2013(، عن مبا�شرتها 
باملرحلة الثانية من عمليات تطوير حقل حلفاية النفطي، جنوبي العراق، يف اإطار �شعيها 
لتعزي���ز موارد الطاقة و�ش���د النق�ش الناجم عن هبوط مع���دالت ال�شادرات االإيرانية، 
فيم���ا اأ�شارت اإىل اأنه���ا �شتحفر خالل هذه املرحل���ة التي يوؤمل اإكماله���ا منت�شف العام 
2014 املقب���ل، 60 بئرًا جدي���دًا مع مركز معاجلة ي�شع ملئة األ���ف برميل يوميًا، مل�شاعف 

الطاقة االإنتاجية للحقل اإىل 200 األف برميل.
وتق���وم �شركة برتوت�شاينا ال�شينية با�شتثمارات بع���دة م�شاريع حقول نفطية �شخمة 

ب�شمنها حقل حلفاية يف حمافظة مي�شان والرميلة يف الب�شرة جنوبي العراق.

العراق يوقــع عقــدا استثامريــا مع رشكــة سويرسيــة النشــاء مصفى ميســان 
النفطــي بكلفــة ستــة مليـارات دوالر
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برعاي���ة دولة رئي�ش ال���وزراء نوري املالك���ي اأقامت وزارة النفط بالتع���اون مع �شركة 
�ش���ل امل�شغل الرئي�شي حلقل جمنون احتفااًل ر�شمي���ا مبنا�شبة بدء االنتاج حلقل جمنون 
النفط���ي العمالق،  وقد افتتح احلقل نائب رئي�ش الوزراء ل�شوؤون الطاقة الدكتور ح�شني 
ال�شهر�شت���اين، بح�ش���ور وزير النفط عبد الك���رمي لعيبي واملدير التنفي���ذي ل�شركة �شل 

العاملية.
وقال ال�شهر�شتاين يف كلمته التي األقاها باملنا�شبة: "ي�شعدين اأن اأ�شارك هذا احلفل 
الك���رمي يف ه���ذا اليوم بو�ش���ع لبنة اأخ���رى يف بناء الع���راق ..  وها هي خ���رات العراق 
تتدف���ق من ه���ذه املحافظة العزي���زة فباالإ�شافة اإىل تطوير هذا احلق���ل العمالق هناك 
حق���ول اأخرى جرى تطويرها و�شيجري تطوير املتبقي منها .. فقد طورنا حقلي الرميلة 
والزب���ر وهانحن نط���ور حقل جمنون وحقل غ���رب القرنة املرحل���ة االأوىل وحقل غرب 
القرن���ة املرحل���ة الثانية وهي حقول عمالقة لي�شت على م�شت���وى العراق فح�شب بل على 

م�شتوى العامل". 
ويف كلمت���ه باملنا�شب���ة ق���ال وزي���ر النف���ط: "اإن افتتاح حق���ل جمنون لن يك���ون اآخر 
االحتفاالت يف �شل�شلة االإبداع والبذل والعطاء يف القطاع النفطي، واإمنا هناك اأكرث من 
حق���ل واأك���رث من اكت�شاف واأكرث من ب�شرى، ما دامت هن���اك عقول عراقية تفكر وعيون 

تتابع و�شواعد تبني وقلوب تع�شق وت�شعى خلر العراق".
كم���ا واأعرب مدير عام �شرك���ة نفط اجلنوب �شياء جعفر عن �ش���روره بهذا االجناز 
قائ���اًل: "من حقل جمنون ثالث اأكر حقل نفطي يف العراق نزف لل�شعب العراقي ب�شرى 
ابت���داء االإنتاج التجاري االأول ومبع���دل 175 األف برميل باليوم ه���ذا االجناز التاريخي 
املمي���ز ال���ذي بداأته الك���وادر املخل�شة يف �شرك���ة النف���ط الوطنية ع���ام 1973 واأكملته 
االأجي���ال الالحقة يف وزارة النفط بالتعاون مع �شركتي �ش���ل وبرتونا�ش لن�شيف اجنازًا 
اآخر لل�شناعة النفطية العراقية يف هذا العام، وبذلك فتحنا بابًا للعطاء واخلر للعراق 

والعراقيني". 
ه���ذا وقدم املدي���ر التنفيذي ل�شركة �ش���ل ملخ�شًا بالعمليات الفني���ة املنفذة يف هذا 
احلق���ل، وكذلك باخلدم���ات املجتمعي���ة وغرها التي قدمته���ا ال�شرك���ة امل�شغلة للحقل 
�شم���ن الرقعة اجلغرافية التي يقع فيها، من توف���ر فر�ش عمل، واإن�شاء مركز للتدريب 
والتطوي���ر، وتوف���ر 6 عيادات متنقلة جمه���زة باأحدث امل�شتلزم���ات الطبية وزعت على 
ق�ش���اء القرن���ة وناحيتي الدي���ر والثغر، واإع���داد برنامج ملحو االأمي���ة، وبرنامج لتدريب 
االأرام���ل على اخلياطة، واإن�شاء �شاحات خم�ش�شة لكرة القدم واالتفاق مع نواد ريا�شة 

عاملية لتطوير مهارات النا�شئني الكروية يف املحافظة."

نائــب رئيــس الوزراء لشؤون الطاقــة يفتتح حقــل جمنون النفطــي ويعلــن بدء االنتاج 
التجاري االول للحقــل وبمعــدل 175 الف برميــل باليوم

11

الطاقة و احلياةالطاقة و احلياة

العدد 19  ت�صرين االول 2013



قال وزي���ر النفط العراقي  اإن الع���راق يعتزم تخزين اأربعة 
مالي���ني برميل م���ن اخلام يف كوري���ا اجلنوبية.  وق���ال الوزير 
عب���د الكرمي لعيب���ي لل�شحفيني قبي���ل اجتماع ل���وزراء النفط 
االآ�شيوي���ني يف العا�شم���ة الكوري���ة "نخزنه يف كوري���ا كي نكون 
قريب���ني من االأ�ش���واق - االأ�شواق االآ�شيوية."  وق���ال اإن النفط 

�شي�شلم للتخزين هذا العام اأو اأوائل العام القادم

اأو�شت جلنة متابعة وتق�شي عمل وانتاج الطاقة الكهربائية 
 )SHEL( و )BP( يف جمل����ش ال���وزراء باإب���الغ �شركت���ي
باإعطاء انتاج الغ���از اولوية ق�شوى لعملهما يف العراق. واكدت 
امان���ة جمل�ش الوزراء يف بيان لها على �ش���رورة تنفيذ برنامج 
�شامل لتاأهي���ل املحطات احلرارية القدمية والتحول التدريجي 

اإىل ت�شغيل املحطات الغازية بوقود الغاز اجلاف.
كم���ا اأو�ش���ت اللجنة باإدخ���ال القط���اع اخلا����ش يف ن�شاط 
التوزي���ع واجلباية وفق مناذج جتاري���ة وتعاقدية مي�شرة تعدها 

الوزارة.

اعت���ر اع�ش���اء جمل�ش حمافظ���ة نينوى التخوي���ل الذي مت 
منحه للمحاف���ظ ب�شاأن التعاقد على اإن�ش���اء م�شايف نفطية يف 
املحافظ���ة غر قان���وين، الفت���ني اىل ان هناك �شك���وكا بوجود 

�شفقة من خلف الكوالي�ش.
وكان���ت حمافظ���ة نينوى ق���د اك���دت انها �شتن�ش���ئ م�شفى 
للنف���ط وحمطة كهربائية عن طري���ق اال�شتثمار خالل العامني 

املقبلني.

ك�شف���ت وزارة النف���ط ، اأن كري���ات �ش���ركات 
النفط العامل���ة يف العراق "تتفاو����ش مع احلكومة 
العراقي���ة لتقليل مع���دل اإنتاجها املر�ش���وم"، مبينة 
اأن من هذه ال�شركات هي "�شركة بريت�ش برتوليوم 
الريطانية ورويال دوت����ش �شيل الهولندية واك�شون 
موبي���ل االأمريكي���ة"، موؤك���دة اأنه���ا "ال متلك البنى 
التحتي���ة الكافي���ة الإنتاج وخ���زن 12 ملي���ون برميل 

باليوم."
وق���ال مدي���ر دائ���رة العق���ود والرتاخي����ش يف 
وزارة النف���ط عب���د املهدي العمي���دي، على هام�ش 
موؤمت���ر نفطي عراقي عق���د يف العا�شم���ة االأردنية 
 )NASDAQ عمان، ونقل���ه موقع )ن���ازداك
"هن���اك مفاو�ش���ات  اإن  االأمريك���ي،  االقت�ش���ادي 
جتريه���ا كري���ات ال�ش���ركات النفطي���ة العاملة يف 
الع���راق م���ع احلكومة العراقي���ة من اأج���ل تقلي�ش 
�شقفه���م االإنتاجي للنفط يف البالد"، وتابع "بذلك 
�شيتقل����ش �شق���ف االإنتاج الكل���ي املر�ش���وم للعراق 

والبالغ 12 مليون برميل باليوم".
واأ�ش���اف العميدي، ح�شب املوق���ع االأمريكي، اأن 
بريت�ش  �شركة  املتفاو�شة هي  ال�ش���ركات  "من بني 
برتولي���وم الريطاني���ة )BP( العامل���ة يف حق���ل 
الرميل���ة و�شرك���ة روي���ال دوت����ش �شي���ل الهولندي���ة 
العامل���ة يف حق���ل جمن���ون و�شرك���ة اك�ش���ون موبيل 
يف  العامل���ة  االأمريكي���ة   )Exxon Mobil(
حق���ل غرب القرن���ة – 1"، م�ش���را اإىل اأنه "بينما 
كان���ت هذه ال�ش���ركات ق���د ب���داأت مبفاو�شاتها مع 
احلكومة بتقلي����ش معدل �شقف اإنتاجها منذ العام 
املا�شي، ف���اإن اأوىل ال�شركات التي ب���داأت بتقلي�ش 
�شق���ف اإنتاجه���ا هذا العام هي كل م���ن �شركة لوك 
اين���ي  و�شرك���ة  الرو�شي���ة    )LUKoil( اأوي���ل 

)Eni( االإيطالية".
وب���ني العمي���دي "نح���ن يف مباحثات م���ع �شركة 
برت�ش برتولي���وم لتقلي�ش �شق���ف اإنتاجها املر�شوم 
من 2.850 مليون برمي���ل باليوم من حقل الرميلة 
اإىل 2.1 ملي���ون برمي���ل حيث يبل���غ االإنتاج احلايل 
من احلق���ل ح���وايل 1.4 ملي���ون برمي���ل باليوم"، 
"�شرك���ة �شي���ل و�شريكته���ا بيرتونا����ش  اأن  موؤك���دا 
املاليزي���ة تتفاو�ش���ان االآن م���ع احلكوم���ة العراقية 
لتخفي�ش �شقف اإنتاجهما املر�شوم يف حقل جمنون 

مبعدل 600،000 برميل باليوم ليكون �شقف االإنتاج 
1.2 مليون برمي���ل باليوم بدال من ال�شقف ال�شابق 
البالغ 1.8 ملي���ون برميل باليوم"، مرجحا "البدء 
باالإنت���اج االأويل يف حقل جمن���ون يف وقت الحق من 

هذا ال�شهر مبعدل 175،000 برميل باليوم".
وا�شتط���رد بالق���ول اإن "�شرك���ة اك�ش���ون موبي���ل 
العامل���ة يف حق���ل غ���رب القرن���ة -1 ه���ي االآن يف 
مراح���ل متقدم���ة م���ن املفاو�ش���ات م���ع احلكوم���ة 
لتقلي�ش �شقف اإنتاجها املر�شوم من 2.825 مليون 
برميل باليوم اإىل 1.8 مليون برميل باليوم"، الفتا 
اإىل اأن "اإنت���اج ال�شرك���ة االآن م���ن احلق���ل يبل���غ ما 

يقارب  450،000 برميل باليوم".
وتاب���ع العمي���دي "لي����ش لدين���ا البن���ى التحتية 
النفطية الكافية الإنتاج وخزن ما مقداره 12 مليون 
برمي���ل باليوم وهناك عوامل ال�شوق اأي�شا"، معربا 
ع���ن اعتقاده باأنه "قد ال نتمكن من اإيجاد م�شرتين 

لهذه الكميات من النفط اخلام املنتج."
وكان الع���راق ق���د قل����ش م���ن مع���دل اإنتاج���ه 
املر�شوم لعام 2017 والبالغ 12 مليون برميل باليوم 
وذلك مبعدل 3 ماليني برميل باليوم ليكون ال�شقف 
االإنتاج���ي اجلديد 9 ماليني برميل باليوم، حيث ال 
ميكن الو�ش���ول اإىل هذا اله���دف وي�شعب حتقيقه 

وكذلك يكون مردوده التجاري عك�شيًا.
ومتتل���ك �شركة اك�ش���ون موبيل 60% م���ن اأ�شهم 
م�شروع حقل غ���رب القرنة العم���الق الذي ت�شرف 

عليه االآن.

وزير النفط: العراق سيخزن 4 
ماليني برميل من اخلام يف كوريا

جملس الوزراء يبلغ )BP( و 
)SHEL( بإعطاء الغاز أولوية قصوى

نينوى ترفض ختويل حمافظها 
التعاقد مع شركات النفط

كبــريــــات شــركـات النــفـط 
تتــفاوض لتـقليــل إنتـاجها
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العراق يضيــف مخــس رشكــات عامليــة جديــدة 
للمتنافسيــن علـى حقــل النارصيـــة

اأعلنــت وزارة النفــط العراقيــة ، عــن تر�صيــح خم�ــص �صــركات عاملية 
جديــدة منهــا �صركتــان هنديتــان، لت�صاف لقائمــة ال�صــركات ال�صبع التي 
اختــريت �صابقــًا لتقــدمي عرو�صهــا اخلا�صــة بتطويــر حقــل النا�صريــة 
النفطــي واإن�صــاء م�صفــى نفطــي جنــوب البــالد، متوقعــة اأن تقــدر كلفة 
امل�صــروع نحــو اأربعة مليارات و400 مليون دوالر، فيما اأ�صارت اإىل اأن وزارة 

النفط تخطط لبناء اأربعة م�صايف اآخرى.
وقالــت �صحيفــة بزنــز �صتانــدرد Business Standard الهندية ، 
اإن "كاًل مــن �صركــة النفط والغاز احلكوميــة الهندية ONGC وزميلتها 
�صركــة اي�صــار اأويــل Essar Oil الهنديــة مل�صاريع الطاقــة النفطية قد 
اأ�صيفتــا مع ثــالث �صركات عاملية اأخرى للقائمــة ال�صابقة التي ت�صم �صبع 
�صــركات لتقــدمي عرو�صهــا اخلا�صــة بتطويــر حقــل النا�صريــة النفطي 
واإن�صــاء م�صفــى نفطــي يف احلقــل بطاقــة اإنتاجيــة ت�صــل اإىل 300 األف 
برميل يوميًا"، مبينا اأن "جمموع ال�صركات التي �صتقدم عرو�صها للم�صروع 

هو 12 واأن كلفته تقدر نحو اأربعة مليارات و400 مليون دوالر".
واأ�صافــت B.S اأن ""القائمــة اجلديــدة ت�صمــل ف�صــاًل عــن ال�صركتــي 
 Maurel & Prom الرو�صيــة،   Roseneft مــن  كاًل  الهنديتــي، 

الفرن�صية، GS الكورية اجلنوبية للهند�صة واالإن�صاء".
وذكــرت ال�صحيفــة الهنديــة، اأن "وزارة النفــط العراقيــة، كانــت قد 
ر�صحــت يف اآذار املا�صــي، �صبــع �صــركات نفطيــة عاملية من بــي 14 تقدمت 
بعرو�صهــا لتطوير حقــل النا�صرية، وبناء م�صفى نفطــي فيه"، مبينة اأن 
من "ال�صركات التــي مت تر�صيحها كاًل من Reliance الهندية لل�صناعات 
 LUKoilو ،Total النفطية و�صركة النفط الفرن�صية العمالقة توتال
 Brown و�صركة CNPC الرو�صيــة، و�صركة النفط الوطنية ال�صينية

للطاقة". االأمريكية   Energy
واأو�صحت B.S اأن "ال�صركات الـ12 التي مت تاأهيلها للمناق�صة �صتدعى 
ملراجعة املعلومات اخلا�صة بامل�صروع ومناق�صة �صروط العقد"، الفتة اإىل 

اأن "العراق ينوي منح عقد امل�صروع بحلول نهاية العام 2013 احلايل".
وتابعت اأن "العراق ي�صم ثالثة م�صاف نفطية رئي�صة يف بيجي والدورة 
والب�صــرة، بطاقــة كلية ت�صــل اإىل 567 األــف برميل يوميــًا"، موؤكدة اأنه 
"يرغب بزيادة الطاقة اال�صتيعابية للم�صايف لت�صل اإىل 750 األف برميل 

يوميًا من خالل اإدخال حت�صينات واأعمال تطوير على امل�صايف احلالية".
وا�صتطــردت B.S ، اأن "وزارة النفــط العراقيــة تخطــط اأي�صــًا لبنــاء 

اأربعة م�صاف جديدة يف كل من كربالء وكركوك ومي�صان والنا�صرية".
يذكــر اأن �صركتي برتونا�ــص املاليزية وجابيك�ــص اليابانية فازتا بعقد 
تطويــر حقــل الغــراف يف حمافظة ذي قــار، على حفر وتطويــر 11 بئرا 
نفطيــا وباإنتــاج مــن النفط اخلــام ي�صــل اإىل 50 األف برميــل يوميا نهاية 
العــام 2013 احلــايل، يف حي اأن �صركة برتونا�ــص املاليزية ت�صتحوذ على 
45% من ح�ص�ص م�صروع حقل الغراف يف حمافظة ذي قار، ومتتلك �صركة 
جابيك�ــص اليابانيــة املتاألفــة معهــا على ح�صــة 30% من امل�صــروع يف حي 

ترجع احل�صة الباقية ل�صركة نفط ال�صمال.
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 اأعلنــت �صركة نفط مي�صان عن البدء 
بتنفيذ جتربة هــي االأوىل على م�صتوى 
العــراق با�صتخــدام اأنابيــب بال�صتيكية 
ت�صتخــدم   )   )RTP نــوع  متطــورة 
كخطــوط جريــان للنفط اخلــام لربط 
االبــار املحفــورة حديثــا يف حقــل ابــو 

غرب .
وقال مديــر عام �صركة نفــط مي�صان 
املهند�ص علي معــارج البهاديل اأن �صركة 
عمليــات  ادارة  تتــوىل  التــي  �صينــوك 
التطويــر حلقــول اأبــو غــرب والبزركان 
والفكة ، اأدخلت موؤخرا جتربة جديدة 
ومتطــورة تواكــب ال�صناعــات النفطية 
العامليــة احلديثــة ، متثلــت با�صتخــدام 
خطــوط   يف  البال�صتيكيــة  االأنابيــب 
االبــار  وربــط  اخلــام  النفــط  جريــان 
احلديثــة يف حقل اأبو غــرب ، م�صيفا اأن 
هــذا النوع من االنابيــب يتحمل �صغوطا 
عاليــة ت�صــل اىل 76 بــار وهــي بقطر 6 
اجن وجتهــز على �صكل بكرات كبرية ، وال 

يح�صــل فيهــا التاآكل وبالتــايل ال حتتاج 
تتطلــب  وال   ، كاثوديــة  حمايــة  اىل 
اأعمــال ال�صيانــة وال اىل الفح�صو�صات 
اأثناء االإن�صــاء وقبل دخوله العمل عدا 
ومتتــاز   ، الهايدرو�صتاتيكــي   الفح�ــص 
اأي�صــا ب�صرعــة التنفيــذ ، وهــي يف نف�ص 
الوقــت ذات كلــف اقــل ب )25 %( مــن 

االأنابيب الفوالذية  .
واأو�صــح البهــاديل اأن ا�صتخــدام هذا 
النــوع ياأتــي ب�صبــب وعــورة االأر�ــص من 
علــى  الحتوائهــا  وخطورتهــا  ناحيــة 
االلغام واملخلفــات احلربية حيث يكون 
ملــا  فوالذيــة  انابيــب  مــد  ال�صعــب  مــن 
تتطلبه من كوادر واليات ومعدات كثرية 
وعمليات حلام وفحو�صات عدة ، اإ�صافة 
اىل عــدم وجــود مرونــة كافيــة اثنــاء 
مد االنابيــب الفوالذيــة ب�صبب املناطق 
املرتفعــة والوديــان ، م�صــريا اىل اأن كل 
تلك املعوقات وال�صعوبات  يتم جتاوزها 

عرب االأنابيب البال�صتكية  

 ، ال�صينيــة  كو�صــل  �صركــة  اأجنــزت 
عمليــات حفــر البئــر19 �صمن حقــل اأبو 
غرب )110 �صرق مركــز حمافظة مي�صان 
( . وقــال مديــر عــام �صركة نفــط مي�صان 
اأن �صركــة كو�صــل  املهند�ــص علــي معــارج 
ال�صينيــة  ، اأحــدى ال�صــركات املتعاقــدة 
مــع �صركــة �صينــوك ، ال�صركــة الرئي�صية 
لتطويــر حقول البــزركان والفكة اإ�صافة 
اأجنــزت موؤخــرا   ، اأبــو غــرب  اىل حقــل 
علميات احلفر لبئر اأبو غرب 19 ، م�صيفا 
اأن عمليــات احلفر جــرت با�صتخدام برج 
العمــق  اىل  و�صــوال    7006  LR احلفــر 
3229 م  �صمن مكمن اال�صمري ومت اأنزال 
واإكمــال  املختزلــة  االإنتاجيــة  البطانــة 

عملية الت�صميت للبطانة .
 وينتــج حقــل اأبــو غــرب الــذي يتميز 
باجلــودة  منــه   امل�صتخــرج  النفــط 
واملوا�صفــات العاليــة ، ما معدلــه 34 األف 
برميــل يوميا  هي اأجمــايل اأنتاج 13 بئرا 
يف احلقل يف الوقت احلايل يف حي جتري 
عمليــات تطوير للحقل لزيادة االإنتاج من 
قبل �صركــة �صينوك وال�صــركات الثانوية 
املتعاقــدة معهــا يف احلقــول ومنهــا �صركة 

احلفر العراقية  .

رشكــة نفــط ميســان  : انجــاز حفــر بئــر جديــد يف حقــل أبو غــرب

رشكة نفط ميسان : استخدام أنابيب 
بالستيكية ملد خطوط جريان النفط  يف حقل 

أبو غرب  ألول مرة
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اأك���د مدير عام �شرك���ة نفط مي�شان 
البه���اديل ان  املهند����ش عل���ي مع���ارج 
�شركت���ه ت�شع���ى بالو�ش���ول م���ن خالل 
ملي���ون  انت���اج  اىل  احلق���ول  تطوي���ر 
برمي���ل يوميا خ���الل اربع �شن���وات اي 
بحل���ول ع���ام 2017 يف ظ���ل م�شتويات 
التطوي���ر احلالي���ة حلق���ول املحافظ���ه 

وه���ي احللفاي���ة والب���زركان والفك���رة 
وابو غرب املحال���ة ل�شركتي برتو�شاينا 
وت�شينوك ال�شينيتني ا�شافة اىل حقلي 
نور والعم���ارة التي تطورها �شركة نفط 
مي�شان.وق���ال مع���ارج ان �شرك���ة نفط 
مي�ش���ان تعمل ب�شكل مواز لهذا التطوير 
على ان�شاء انبوب ت�شدير بطاقة مليون 
برميل وبطول 272 كيلو مرتا م�شرا ان 
خ���ط الت�شدي���ر اجلديد )ب���زركان – 
ف���او ( �شيكون بطاق���ة ت�شميمية ت�شل 
اىل ملي���ون برمي���ل يومي���ا وبطول 272 
ك���م وبقط���ر 42 ” اجن ” وميت���د م���ن 
حقول املحافظ���ة ، و�شوال اىل م�شتودع 
اخلزان���ات يف ق�شاء الفاو يف حمافظة 

الب�شرة ، مبينا اىل ان كلفة
امل�شروع ي�شل اىل 500 مليون دوالر 

ومن املوؤمل اكماله خالل عام واحد .

واأو�ش���ح البه���اديل ان ان�شاء اخلط 
اجلديد جاء ملواكبة الزيادة الكبرة يف 
انت���اج النفط يف حق���ول املحافظة التي 
ت�شهد عملي���ات تطوير من قبل �شركتي 
برتوجاينا و�شينوك ، منوها اىل اخلط 
اجلدي���د ال يلغ���ي اخلط احل���ايل الذي 
يعتمد علي���ه يف ت�شدي���ر النفط املنتج 
من حق���ول املحافظة يف الوقت الراهن 
لك���ن طاقت���ه الت�شميمي���ة الت�شتوع���ب 
الزي���ادات الت���ي �شتط���راأ عل���ى االإنتاج 
يف الف���رتات القادمة.واأك���د البه���اديل 
ان حق���ول �شركة نفط مي�ش���ان تنتج ما 
معدل���ه 235 األ���ف برمي���ل يوميا ، ومن 
املوؤمل الو�شول باالإنتاج اىل نحو مليون 
برميل بعد اكتم���ال عمليات التط������وير 

للحقول الرئي�شية بداية عام 2017.
منوه���ا اىل اخلط اجلدي���د ال يلغي 

اخل���ط احل���ايل ال���ذي يعتم���د عليه يف 
حق���ول  م���ن  املنت���ج  النف���ط  ت�شدي���ر 
املحافظة يف الوقت الراهن لكن طاقته 
الزي���ادات  الت�شتوع���ب  الت�شميمي���ة 
الت���ي �شتطراأ على االإنت���اج يف الفرتات 
حق���ول  ان  البه���اديل  القادمة.واأك���د 
�شرك���ة نف���ط مي�ش���ان تنتج م���ا معدله 
235 األ���ف برمي���ل يوميا ، وم���ن املوؤمل 
الو�شول باالإنتاج اىل نحو مليون برميل 
بعد اكتمال عمليات التط������وير للحقول 

الرئي�شية بداية عام 2017.
واأكد البهاديل ان حقول �شركة نفط 
مي�شان تنتج ما معدله 235 األف برميل 
يومي���ا ، وم���ن املوؤمل الو�ش���ول باالإنتاج 
اىل نح���و ملي���ون برمي���ل بع���د اكتم���ال 
الرئي�شية  التط������وي���ر للحقول  عمليات 

بداية عام 2017.

بحث����ت حمافظ����ة مي�ش����ان م����ع �شرك����ة   برتوجاينا 
ال�شيني����ة   م�شروع ان�شاء خ����زان مائي حلقل احللفاية 

النفطي ليكون االحتياط النفطي للمحافظة.
وق����ال حماف����ظ مي�شان عل����ي دواي الزم عقب لقائه 
مع مدير ال�شركة :" ان م�شروع اخلزان النفطي املائي 
�شيك����ون رافدا مهما لالحتياج����ات النفطية للمحافظة 
. لذل����ك ينبغي تام����ني املناطق املحيطة ب����ه عن طريق 
احاطت����ه ب�شياج عازل وزرع حمي����ط اخلزان باال�شجار 

وغره����ا  كالق����وارب  ل����ه  الو�شائ����ل  خمتل����ف  وتهيئ����ة 
لال�شتفادة منه كمنطقة ترفيهية البناء املحافظة".

وا�ش����اف ان����ه :" تق����رر ت�شكي����ل جلن����ة خا�ش����ة من 
قبل حمافظ����ة مي�شان لدرا�شة اختي����ار موقع وت�شميم 
اخل����زان املائي باالتفاق مع �شرك����ة برتو جاينا وتقدمي 
تقري����ر عن امل�ش����روع لغر�����ش احل�شول عل����ى املوافقة 
النهائي����ة من قبل الدوائ����ر ذات العالق����ة با�شرع وقت 

ممكن.

تظاه���ر �ش���كان قريت���ي ه�شب���كان ال�شغرة 
والكب���رة يف حمافظ���ة ده���وك ، ، �ش���د �شركة 
�شيف���رون النفطي���ة، عل���ى خلفي���ة ع���دم تنفيذ 
ال�شرك���ة لوعوده���ا يف جمال تق���دمي اخلدمات 
وتعي���ني عم���ال منهما ممهل���ني ال�شرك���ة �شهرًا 

واحدًا لذلك.
و كان���ت �شيف���رون قد وعدت ف���ور بدء عملها 
بتنفي���ذ �شارع رئي����ش يربط القريت���ني باملناطق 
املحيط���ة بهم���ا واإن�ش���اء ملع���ب ريا�ش���ي وقاعة 
خا�ش���ة باملنا�شب���ات ف�ش���ال ع���ن من���ح اأولوي���ة 

التعيني يف ال�شركة ل�شكانهما.   

مديــر عــام رشكــة نفــط ميســان :
 نسعــى إلنتــاج مليــون برميــل نفطــي خــالل األربــع سنوات القادمــة

تظاهــرات ضد شيفرون
 يف دهــوك

حمافظــة ميســان تبحــث مع رشكــة   برتو جاينــا  
 انشــاء خزان مائــي حلقــل احللفايــة النفطــي
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النيابي���ة  والطاق���ة  النف���ط  جلن���ة  ك�شف���ت 
ح�شوله���ا عل���ى تقري���ر حكوم���ي اأعدت���ه هيئ���ة 
امل�شت�شاري���ن يف رئا�ش���ة ال���وزراء ا�ش���ار اىل ان 
الع���راق يخ�ش���ر �شنوي���ا 40 ملي���ار دوالر ب�شب���ب 
ازمة الطاقة الكهربائي���ة التي اثرت على جممل 

املفا�شل االقت�شادية.
وقال مقرر اللجنة قا�شم حممد  اأن "التقرير 
اأكد تاأثر احلركة االقت�شادية ومنها ال�شناعات 
البرتوكيمياوي���ة واخلا�ش���ة ب�ش���ركات ال�شناعة 
واملعام���ل وامل�شان���ع االخ���رى ومعام���ل القط���اع 

اخلا�ش باأزمة الطاقة الكهربائية".

النف���ط  جلن���ة  ع�ش���و  طالب���ت 
والطاق���ة النيابي���ة �ش���وزان ال�شع���د 
العقبات  بتج���اوز  املعنية  ال���وزارات 
التي تعرت�ش عمل ال�شركات العاملة 
�شمن ج���والت الرتاخي�ش النفطية 
، داعي���ة اىل و�شع �ش���روط جزائية 
�شم���ن عق���ود الرتاخي����ش ت�شم���ن 
مقا�ش���اة اجلهة املتلكئ���ة يف اجناز 

م�شاريعها.
وقال���ت ال�شع���د " ان م���ن جمل���ة 
هذه امل�شاكل ع���دم اكتمال امل�شاريع 
يف الوق���ت املحدد له���ا ، ب�شبب عدم 
احل�ش���ول عل���ى تاأ�ش���رة الدخ���ول 
)الفي���زا( يف الوق���ت املنا�ش���ب ، ما 
اأدى اىل عدم توافر العمالة املطلوبة 
يف الوق���ت املح���دد ، باالإ�شاف���ة اىل 
م�شكلة االخ���راج الكمركي للمعدات 
الذي ي�شتغرق يف العراق عدة ا�شهر. 

و اأ�شاف���ت اأن���ه " كلم���ا تاأخر و�شول 
وقت���ا  امل�ش���روع  ا�شتغ���رق  املع���دات 
اأط���ول م���ن املحدد ل���ه ، ناهيك عن 
م�شكل���ة املوافقات احلكومية الإعداد 
العرو����ش اخلا�شة بال�شركات والتي 
غالب���ا م���ا ت�شه���د دائم���ا نوع���ا من 
التاأخ���ر ، رغم انه من املفرت�ش ان 

جتري يف وقت قيا�شي.
ودع���ت وزارة النف���ط اىل و�ش���ع 
الغ���از  ال�شتثم���ار  وا�شح���ة  اآلي���ة 
امل�شاح���ب يف حقل جمن���ون لتاليف 
ن�شب���ة التلوث واح���رتاق الغاز ب�شكل 
م�شتمر ، اذ يجدر بها ا�شتثماره اما 
بتوف���ره للمحط���ات الغازية يف ظل 
النق����ش احلاد يف الغ���از يف العراق 
، او ا�شتخدام���ه م���ن قب���ل ال�شرك���ة 
امل�شتثمرة بدال من اه���دار مليارات 
ان  مبين���ة  احرتاق���ه،  خ���الل  م���ن 

اللجنة وجدت رغبة لدى �شركة �شل 
با�شتثم���ار الغ���از امل�شاحب يف حقل 

جمنون.

ك�شف���ت الوالي���ات املتح���دة االأمركية، ع���ن تقليل م�شاعداته���ا املادية للع���راق ب�شبب 
تقلي����ش ميزانيته���ا، مبينة اأنه���ا �شرتكز خالل امل���دة املقبلة على دعم القط���اع النفطي 
وتطويره ال�شيما يف الب�ش���رة، ويف حني دعت لت�شخر ثروات املحافظة لتنفيذ اخلدمات 
واالعم���ار وجت���اوز "عقب���ة البروقراطية العالي���ة التي اأعاق���ت ا�شتقط���اب امل�شتثمرين 
االأجانب"، طالب احتاد رجال االأعمال بتق���دمي الت�شهيالت الالزمة لتحفيز امل�شتثمرين 

االأجانب على العمل يف املحافظة.
جاء ذلك خالل موؤمتر �شحايف عقده القن�شل االأمركي العام يف الب�شرة، اليوم، يف 

قاعة احتاد رجال االأعمال العراقيني، يف املدينة، منا�شبة انتهاء مهام عمله
وقال القن�شل االأمركي املنتهية مدته، بيل كرانت، اإن "االأيام املقبلة �شت�شهد مبا�شرة 
القن�ش���ل العام االأمركي اجلديد يف املحافظة، ماثيو�ش متمان"، م�شرًا اإىل اأن "متمان 

�شركز خالل عمله على دعم القطاع النفطي بالب�شرة وتطويره".
باملقابل قال نائب رئي�ش احتاد رجال االأعمال يف الب�شرة، عبد ال�شاحب �شالح على 
هام����ش املوؤمتر، اإن "العالقة بني الع���راق والواليات املتحدة االأمركية ال بد اأن تقوم على 
امل�شالح االقت�شادية املدنية"، داعيًا اإىل "توظيف هذه العالقة جلذب كريات ال�شركات 

االأمركية والعاملية اإىل الب�شرة".
وراأى �شال���ح، اأن "م�شوؤولية حماية ال�شركات االأمركية واالأجنبية العاملة يف الب�شرة 
مل تك���ن وا�شحة"، م�ش���ددًا على �شرورة "العمل اجلاد ال�شتقط���اب امل�شتثمرين االأجانب 

العراق خيرس 40 مليار دوالر 
سنويا بسبب الكهرباء

دعوات لتسهيـــل عمــل الرشكــات ضمــن جـــوالت 
الرتاخيــص النفطية

وا�صنطن توؤكد خف�ص م�صاعدتها لبغداد 
وتركيزها على تطوير قطاعه النفطي
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اعلن���ت �شركة بيرتوف���اك )Petrofac( الريطانية للطاق���ة عن "�شمانها لعقد 
ثان���وي" من �شركة كازب���روم )Gazprom Neft( الرو�شية للعمل يف حقل بدرة 
النفط���ي يف وا�ش���ط، وبينت اأن العق���د يت�شمن "اأعم���اال ان�شائي���ة وهند�شية ملدة ثالث 

�شنوات بقيمة 95 مليون دوالر"، موؤكدة اأن "العراق يعتر منطقة جغرافية حيوية".
)UPI( وق���ال املدير االإداري لل�شركة الريطانية بيل دوني���ت يف بيان ن�شره موقع
االخب���اري، اإن "�شرك���ة بيرتوف���اك �شمنت عقد اعم���ال ان�شائية وهند�شي���ة ملدة ثالث 
�شن���وات مع �شرك���ة كازبروم نيف���ط )Gazprom Neft( الرو�شية يف حقل بدرة 

النفطي"، مو�شحا اأن "قيمة العقد ت�شل اىل حدود 95 مليون دوالر".
واأ�ش���اف دوني���ت اأن "العراق يعتر منطقة جغرافية حيوي���ة بالن�شبة لنا"، الفتا اىل 
اأنن���ا "منحن���ا هذا العق���د يعك�ش قدرتن���ا على توفر اأعم���ال �شيانة متمي���زة وخدمات 

هند�شية مل�شاريع ذات حتديات تقنية ولوج�شتية يف املنطقة."

يذكر اأن �شركة بيرتوفاك فازت باأول عقد لها يف العراق خالل العام 2010.وترتا�ش 
�شرك���ة كازب���روم نيف���ط الرو�شية تاآل���ف ي�شم كل من �شرك���ة كوكاز الكوري���ة اجلنوبية 
TPAO الرتكية العاملة  Petronas املاليزي���ة وتباو  KoGas  وبيرتونا����ش 

يف حقل بدرة.
ووفق���ا لالتفاقية املرمة م���ع اجلانب العراقي يف الع���ام 2009 فيتوجب على �شركة 
كازب���روم ان تت���وىل اعمال التطوير يف حقل بدرة يف حمافظ���ة وا�شط لفرتة ال�20 �شنة 
القادم���ة، ومن املتوقع ان ت�شل الطاقة االنتاجية الكلية للحقل حوايل 170،000 برميل 
بالي���وم. يذك���ر اأن يق���ع حقل ب���درة، )90 كم �شرق مدين���ة الكوت(، يق���ع على احلدود 
العراقي���ة االإيرانية باحتياطي يبلغ نحو ثالثة مليارات برميل من النفط اخلام، ومتلك 
�شرك���ة غاز بروم الرو�شية ح�شة 40 باملئ���ة يف امل�شروع امل�شرتك، يف حني متتلك �شركة 
TPAO الرتكية ع�شرة باملئة، وكوكا�ش الكورية 30 باملئة، وبرتونا�ش املاليزية 20 

باملئة.

بيرتوفــاك الربيطانيــة تفــوز بعقد خدمــة هندسيــة 
بقيمة 95 مليون دوالر يف حقــل بــدرة
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قال م�ش���وؤول عراقي اإن �شركة روي���ال دات�ش �شل 
بداأت االإنت���اج التجريبي من حق���ل جمنون النفطي 
العراقي وت�شعى لتعزيز االإنتاج اإىل حوايل 190 األف 

برميل يوميا يف اأكتوبر ت�شرين االأول.
 وقال م�شوؤول من �شرك���ة نفط اجلنوب العراقية 
ب�ش���كل  �شي�شتم���ر  االإنت���اج يف احلق���ل  "ا�شتئن���اف 
جتريبي حت���ى نهاية �شبتمر )اأيل���ول( ومن املتوقع 
اأن ي�ش���ل االإنتاج اإىل نحو 190 األف برميل يوميا يف 

اأكتوبر."
 ويف وق���ت الحق قالت �شل انه���ا ا�شتاأنفت ت�شغيل 
حقل جمن���ون وته���دف ايل زيادة االنت���اج ايل 175 

األف برميل يوميا يف اكتوبر.
 وقال متح���دث با�شم ال�شرك���ة "ميكننا ان نوؤكد 
انن���ا فتحن���ا بنج���اح االب���ار وا�شتاأنفن���ا االنت���اج يف 
جمن���ون... نحن ن�شته���دف انت���اج 175 األف برميل 

يوميا يف اال�شابيع القادمة."

 وتت���وىل �ش���ل اإدارة احلقل وهو واح���د من اأربعة 
حق���ول عمالق���ة يف اجلن���وب يع���ول عليه���ا العراق 
مل�شاعف���ة اإنتاجه الذي يبلغ حاليا نحو ثالثة ماليني 

برميل يوميا ايل املثلني على االأقل.

 ويتوق���ع الع���راق -ث���اين اأك���ر منت���ج يف منظمة 
اأوب���ك- اأن يرتف���ع اإنتاج���ه 400 األف برمي���ل يوميا 
بنهاي���ة الع���ام اجل���اري واأن ي�شاه���م حق���ل جمنون 

بجزء كبر من هذه الزيادة.

ك�صفــت �صحيفة الــوول �صرتيت 
جورنــال االأمركيــة عن نيــة الهند 
منح العــراق ح�صة يف م�صفاة نفط 

جديدة.
و تبلغ كلفة امل�صفاة اجلديدة 4 
مليارات دوالر و 380 مليون دوالر.

م�صوؤول جلنــة تاأمي الطاقة يف 
وزارة ال�صــوؤون اخلارجية الهندية 
)برابهــات كومــار( ، اأعلــن اأن هذا 
االتفــاق ياأتــي كجــزء مــن اتفــاق 
طويلــة  النفطيــة  التجهيــزات 

االأجل بي العراق و الهند.

اهلنـــد متنــح العراق حصــة يف 
مصفــاة نفــط جديـــدة

شــل تبــدأ اإلنتــاج التجريبــي من حقــل جمنــون العراقي 
وتستهــدف زيــادة االنتــاج
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قالت وزارة النفط العراقية  اإن 12 �شركة وم�شروعا 
م�شرتكا تاأهل���ت للمناف�شة على م�شروع ملد خط اأنابيب 

اإىل االأردن بتكلفة 18 مليار دوالر.
 ويخط���ط العراق لت�شدير ملي���ون برميل يوميا من 
اخل���ام اإىل االأردن منه���ا 150 األ���ف برمي���ل يوميا اإىل 

م�شفاة الزرقاء.
 و�شت�ش���در الكمي���ة الباقية عر مين���اء العقبة على 
البح���ر االأحمر وهو ما �شيحد م���ن اعتماد العراق على 

م�شيق هرمز.
 وق���ال متح���دث با�ش���م وزارة النف���ط "اإنه���ا خطة 
ا�شتباقي���ة المت�شا����ش االإنت���اج املرتف���ع ال���ذي تن���وي 
�ش���ركات النف���ط العاملية �شخ���ه بحل���ول 2017. زيادة 
مناف���ذ الت�شدير تعني مزي���دا من االأم���ان ل�شادرات 

العراق وعمالئه."
 وبعد رك���ود اإنتاج النفط العراقي على مدى �شنوات 
ب�شبب احلرب والعقوبات بداأت االإمدادات ترتفع ب�شكل 
ملح���وظ يف 2010 وبلغ���ت 3.1 ملي���ون برميل يوميا يف 

اأغ�شط�ش اآب بح�شب اأحدث م�شح اأجرته رويرتز.

 ويتوقع العراق ارتفاع االإنتاج 400 األف برميل يوميا 
بنهاي���ة العام اجلاري مع ب���دء االإنتاج من حقل جمنون 

الذي ت�شغله رويال دات�ش �شل.
امل�شرتك���ة  وامل�شروع���ات  ال�ش���ركات  ب���ني  وم���ن   

الت���ي تاأهل���ت للمرحل���ة التالي���ة م���ن املناف�ش���ة �شركة 
النف���ط الوطني���ة ال�شيني���ة )�شي.ان.بي.�ش���ي( ودايو 
اأورا�شك���وم م���ع  اأوي���ل وحتال���ف  اإنرتنا�شون���ال ول���وك 

برتوجت.

اعلن مدير غ���از اجلنوب علي ح�شني 
خ�شر عن اإجراء حتويرات يف حمطات 
كب����ش الغ���از به���دف رف���ع اإنت���اج الغ���از 
تدريجي���ا م���ن 400 ملي���ون ق���دم مرب���ع 
قيا�شي اإىل 500 مليون قدم مربع قيا�شي 

نهاية العام احلايل.
واأ�ش���اف خ�شر "قمن���ا بالتحويرات 
عل���ى املحطات التي نعمل بها حاليا الأنها 
كان���ت تعمل على ال�شغ���ط العايل، وهذه 
التحوي���رات �شتمكنن���ا م���ن اخ���ذ الغ���از 
امل�شاح���ب وا�شتثماره يف زي���ادة الطاقة 

الكهربائية".
وبني اأن "ال�شرك���ة واجهت م�شاكل يف 
الكاب�شات وحمطات العزل ب�شبب ارتفاع 
درجات احلرارة وبع����ش االأمور الفنية" 
واختت���م بالق���ول اأن"ال�شرك���ة تعمل على 

اأنت���اج 400 مليون قدم مرب���ع، و�شن�شل 
اإىل 500 نهاية العام احلايل".

وكان خ�ش���ر قد ذك���ر يف بيان �شابق 
"االأعوام املقبلة �شت�شهد ت�شاعد االإنتاج 
�شنوي���ا و�ش���وال اإىل ملياري ق���دم بحلول 
التحتي���ة  البني���ة  لتطوي���ر   2017 ع���ام 
ل�شناع���ة الغ���از باحل���د من ح���رق هذه 
الكميات ال�شخمة من امل���وارد الطبيعية 
وتوفر الوق���ود للقطاع ل�شناعي، وتوليد 
الطاق���ة ف�ش���ال عن توف���ر م�شدر دخل 
جديد للبالد وحت�ش���ني االقت�شاد املحلي 
م���ن خ���الل توف���ر م�ش���در غ���از نظيف 
وموث���وق ب���ه لتولي���د الطاق���ة، وحت�ش���ني 

البيئة".
موؤك���دا اأن "اإنتاج الب�ش���رة من الغاز 
اخل���ام امل�شج���ل قب���ل ال�ش���روع بعمليات 

�شرك���ة غ���از الب�ش���رة ما يق���ارب من 1 
ملي���ار و100 مليون قدم 3 يوميا ويحرتق 
من���ة حاليا نح���و 700 مليون ق���دم يوميا 
بينم���ا امل�شتغ���ل م���ن االإنت���اج املذك���ور ال 

يتعدى 450 مليون قدم يوميا االأمر الذي 
ي���وؤدي اإىل تعر�ش م���وارد الدولة خ�شائر 
مالية تقدر مبالي���ني الدوالرات يف اليوم 

الواحد".

رشكــة غــاز البصــرة: سنصــل بإنتــاج الغاز اىل 500 
مليــون قــدم هنايــة العام احلالــي

العراق يؤهــل رشكــات للمنافســة عىل مرشوع خــط 
أنابيــب مــع األردن
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بحث حمافظ الب�شرة الدكتور ماجد 
مه���دي الن�شراوي م���ع مدير �شركة لوك 
اأوي���ل النفطي���ة الرو�شي���ة امل�شتثم���رة يف 

حق���ول نفط غ���رب القرنة �شم���ن جولة 
الرتاخي�ش النفطية اأ�شكندر نا�شروف 
�شبل ح���ل امل�شاكل الت���ي تواجة �شرعمل 

ال�شركة.
وقال الن�ش���راوي يف ت�شريح �شحفي 
:"بحثن���ا م���ع لوك اأوي���ل الرو�شي���ة  �شبل 
اإزالة العراقيل وح���ل جميع امل�شاكل التي 
تق���ف اأم���ام عم���ل ال�شرك���ة يف احلق���ول 
النفطي���ة الواقع���ة بالقرب م���ن املناطق 
ال�شكاني���ة "م�ش���را اىل"�ش���رورة اإيجاد 

الي���ة مدرو�شة تعم���ل عل���ى التن�شيق بني 
ال�شرك���ة واملواطن���ني القاطن���ني يف تلك 
املناطق النفطي���ة التي تقع �شمن الرقعة 
اجلغرافي���ة لعمل ال�شرك���ة، و�شركة نفط 
اجلنوب باالإ�شاف���ة اىل ا�شراك حلكومة 
املحلي���ة م���ن اجل ح���ل امل�ش���اكل وتذليل 

املعوقات".
واأك���د ح���ق �ش���كان املناط���ق النفطية 
يف اعطائه���م االأولوي���ة يف العم���ل �شمن 
نط���اق ال�شرك���ة وح�ش���ب اخت�شا�شاتهم 

غ���ر الفني���ة واالإدارية ،مبدي���ًا ا�شتعداد 
الك���وادر  لتدري���ب  املحلي���ة  احلكوم���ة 
�شف���وف  يف  للعم���ل  تاأهيله���م  املطل���وب 
ال�شركة الرو�شي���ة وعلى نفقة املحافظة" 
لتل���ك  �شكن���ي  جمم���ع  مقرتحا"بن���اء 
القرى الفق���رة تقوم ال�شرك���ة الرو�شية 
بت�شميم���ه وبنائه ويتم ت�شديده فيما بعد 
من قبل �شركة نفط اجلنوب االأمر الذي 
ا�شتح�شن���ه ا�شكن���در نا�ش���روف واأبدى 

ا�شتعداد �شركته لتنفيذ امل�شروع".

يف  م�ش���وؤول  توق���ع  
�شركة لوك اويل النفطية 
ت�شتعي���د  ان  الرو�شي���ة 
 50 العمالق���ة  ال�شرك���ة 
يف املئ���ة مم���ا ا�شتثمرته 
يف تطوي���ر حق���ل غ���رب 
القرن���ة 2 جنوب العراق 

بحلول العام املقبل. 
وق���ال ليوني���د فيدون 
ال���ذي ميل���ك ح�شة من 
ال�شرك���ة ان حق���ل غرب 
القرن���ة 2 االآن يف ذروة 
اال�شتثماري���ة  ال���دورة 
تاأم���ل  ال�شرك���ة  وان 
با�شرتاج���ع 50 يف املئ���ة 
من م�شروفاتها يف عام 

 .2014
ونقل���ت وكال���ة ايت���ار 
تا����ش ع���ن في���دون ان���ه 
يتوق���ع ان يب���داأ احلق���ل 
ت�شري���ن  يف  باالنت���اج 
الثاين وان ي�شل االنتاج 
اىل 200 ال���ف ط���ن من 
نهاية  النفط اخلام قبل 

العام احلايل.

حمافــظ البصــرة يبحث مع لــوك أويل النفطيــة الروسيــة سبــل حل 
املشاكــل التــي تواجــه عملهــا

لـــوك اويـــل تسرتجـــع نصف استثامرهــا 
يف غــرب القرنــة عـــام 2014
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اعلن���ت �شركة لوك اأويل ال�شرق االو�شط  عن اكمالها 
عملي���ة جتهي���ز امل�شت�شف���ى املرك���زي يف ق�ش���اء املدينة 
�شم���ايل مدينة الب�شرة باملع���دات الطبية، فيما ا�شارت 
اىل ان املع���دات تتعلق بتحليل الدم وفح�ش القلب وطب 
اال�شن���ان والت�شخي����ش باالم���واج فوق ال�شوتي���ة. وقال 
بيان ل�شركة ل���وك ، وهي ال�شركة امل�شغلة التابعة ل�شركة 
لوك اأوي���ل امل�شاهمة املفتوحة، وورد ل�"�شفق نيوز"، انها 
نف���ذت "م�شروعا اجتماعيا اآخ���ر يف منطقة حقل غرب 
القرنة – 2"، مبينا، انها "اأكملت اإجناز م�شروع جتهيز 
امل�شت�شفى املركزي يف ق�ش���اء املدينة املحاذي للمنطقة 

التعاقدية باملعدات الطبية احلديثة".
وا�ش���اف ان "ه���ذه املع���دات الطبي���ة ت�شم���ل جه���از 
حتلي���ل الدم واأجهزة الت�شخي�ش باالأمواج فوق ال�شوتية 
وتخطيط وفح�ش القلب ومعدات طب االأ�شنان"، مردفا 
ان "ال�شرك���ة تخط���ط لال�شتمرار برنام���ج دعم قطاع 
الرعاية ال�شحية يف حمافظة الب�شرة، اإذ تعتزم جتهيز 
ثالث���ة مراك���ز طبية اأخرى قب���ل نهاية الع���ام احلايل". 
وتابع بي���ان ال�شركة، ان "العمل يج���ري وفقا التفاقيات 
التع���اون الت���ي وقعتها ال�شرك���ة م���ع اإدارة كل من ق�شاء 
املدينة وناحية ال�شهيد عز الدين ال�شليم وق�شاء القرنة 

يف كانون االأول عام 2012"، منوها على ان "االتفاقيات 
تن����ش على تطوي���ر العالق���ات االقت�شادي���ة بينها وبني 
ال�شركة وتن�شي���ق اجلهود امل�شرتكة الرامية اإىل االرتقاء 

بامل�شتوى املعي�شي لل�شكان اإىل جانب حماية البيئة".
وكان���ت �شركة لوك اأوي���ل ميدل اإي�ش���ت املحدودة قد 

زودت �شابق���ا املركزين الطبيني يف ناحية الهوير و قرية 
اأم ال�شوي���ج القريبت���ني م���ن املنطقة التعاقدي���ة باأحدث 
اأجهزة ت�شخي�ش ملر����ش ال�شل واأمرا�ش القلب واالأوعية 
الدموي���ة، وق���د مت تدريب املالكات الطبي���ة املحلية على 

ا�شتعمال هذه املعدات ذات التكنولوجيا املتقدمة.

العراقي���ني،  الطلب���ة  م���ن  االوىل  الدفع���ة  اكمل���ت 
درا�شتها يف مركز تدريب لوك اويل النفطي وهو املركز 
ال���ذي ت�شرف عليه �شركة لوك اويل الرو�شية العاملة يف 

حقل غرب القرنة -2 يف حمافظة الب�شرة.
وج���رى تعي���ني 170 متدربا مم���ن اكمل���وا برناجما 
تدريبيا مدت���ه 18 �شهرا مبا�ش���رة يف املن�شاآت املختلفة 
حلق���ل غ���رب القرنة -2 اعتم���ادا على املوؤه���الت التي 
اكت�شبوها واملت�شمن���ة االنتاج البئري النفطي ومعاجلة 
النف���ط والغ���از وال�شيط���رة عل���ى املع���دات والهند�ش���ة 

الكهربائية وامليكانيكية.
وذكر املوقع الر�شمي لل�شركة  ان"الرنامج التدريبي 
يتاأل���ف من ع���دة وحدات تدريبية لزي���ادة الكفاءة لدى 
العاملني حي���ث تغطي هذه الوحدات كل الفروع التقنية 
ال�شرورية وتركز على احل�ش�ش الدرا�شية املخ�ش�شة 
لتطوير الق���درات القيادية ف�شال عن وحدات التدريب 

الفعلي على االر�ش".

ختــرج الدفعــة األولــى من املتدربيــن العراقييــن يف مركز لــوك اويـــل النفطــي

رشكــة لــوك اويـــل تـــزود مستشفـــى يف البصـــرة 
باملعــــدات الطبيــة
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مل جتد الدول االآ�شيوية امل�شتوردة للنفط التي تريد اأن ترى مزيدا من االإمدادات يف 
ال�ش���وق حتى تنخف�ش تكاليف الوقود اآذانا �شاغية من ال���دول املنتجة الرئي�شية خالل 

موؤمتر يف �شول هذا االأ�شبوع.
 وظه���ر انق�شام وا�شح يف موؤمتر وزراء الطاق���ة االآ�شيويني بني الدول امل�شدرة التي 
تتمت���ع باإي���رادات قوية وبني ال���دول امل�شتوردة التي جتد �شعوبة يف دف���ع تكاليف النفط 
والغ���از. وجرى تداول خام برنت القيا�شي قرب 112 دوالرا للرميل اليوم بعد ارتفاعه 

ف���وق 117 دوالرا للرمي���ل يف اأواخ���ر ال�شهر املا�ش���ي ب�شبب توقف اأغل���ب اإنتاج النفط 
الليبي واحتمال توجيه �شربة ع�شكرية اأمريكية اإىل �شوريا.

 وق���ال اي�ش�ش���و �شوج���اوارا وزير الدول���ة الياباين لالقت�ش���اد والتج���ارة وال�شناعة 
االآ�شيوي. االقت�شاد  على  �شلبا  �شتوؤثر  املرتفعة  النفط  "اأ�شعار 

 "ه���ذا قد يوؤدي اإىل ركود الن�شاط االقت�شادي يف اآ�شيا. ولكي ت�شتقر اأ�شواق النفط 
العاملية نطلب من املنتجني توفر اإمدادات كافية لتلبية الطلب."

 وقال���ت دول اأع�شاء يف منظم���ة البلدان امل�شدرة للبرتول )اأوبك( اإن ارتفاع اأ�شعار 
النفط يرجع اإىل التوترات املتعلقة باأزمة �شوريا ولي�ش اإىل اأي نق�ش يف املعرو�ش.

 ورفعت ال�شعودي���ة اإنتاجها اإىل م�شتويات قيا�شية للتخفيف من اأثر اأزمة االإمدادات 
الليبية. لكن وزير البرتول ال�شعودي علي النعيمي قال اإنه ال يرى نق�شا.

 وق���ال النعيمي خالل املوؤمتر "العوام���ل االأ�شا�شية ل�شوق النفط جيدة. هناك توازن 
جي���د يف ال�شوق." وقالت اأوبك يف تقري���ر هذا االأ�شبوع اإن ال�شوق تتلقى اإمدادات كافية 
تغطي توقف االإمدادات الليبية وقال عبد اهلل البدري االأمني العام الأوبك خالل املوؤمتر 

اإنه ال حاجة ل�شخ املزيد.
 وقال البدري لل�شحفيني "اإذا راأينا اأن هناك نق�شا يف ال�شوق ف�شنتدخل ... ونحن 

ال نرى نق�شا."

الــدول املنتجــة للنفــط تقــول للمشرتيــن يف آسيــــــــا 
إن السياســة هي سبــب ارتفاع األسعـــار

املاليزي���ة  برتونا����ش  �شرك���ة  تعت���زم 
اأك���ر  اأح���د  م���ن  التخ���ارج  للنف���ط، 
امل�شروع���ات النفطية يف ح���زام اأورينوكو 
يف فنزويال بعد ما و�شفته م�شادر قريبة 
من امل�شروع وداخل ال�شركة باأنه خالفات 
م���ع ال�شلطات الفنزويلي���ة و�شركة النفط 

احلكومية.
وتبل���غ اال�شتثم���ارات املزمعة للم�شروع 
ال�شخ���م الذي يحمل ا�ش���م برتوكارابوبو 
نح���و 20 مليار دوالر على م���دار 25 عاما 
وي�شمل بناء وح���دة لتحويل اخلام الثقيل 
خل���ام خفي���ف بطاق���ة 200 األ���ف برميل 

يوميا.
وح���ني اأ�ش����ش امل�ش���روع امل�ش���رتك يف 
2010 قال���ت فنزوي���ال اإن���ه موؤ�ش���ر عل���ى 
ا�شتع���داد �شركات النف���ط لتحمل �شروط 
مالي���ة �شعب���ة مقاب���ل الو�ش���ول الأ�شخم 

احتياطيات نفطية يف العامل.

احلكومي���ة  النف���ط  �شرك���ة  ومتتل���ك 
برتوليو����ش دي فنزويال 60% من امل�شروع 
وت�شارك برتونا�ش يف كون�شورتيوم ميتلك 
ح�ش���ة 40% ي�ش���م ريب�ش���ول االإ�شباني���ة 
و”اأو.اإن.جي.�ش���ي” الهندي���ة و�شركت���ني 
هنديتني �شغرتني.وتبلغ ح�شة برتونا�ش 

.%11
لروي���رتز  تقري���ر  برتونا����ش  واأك���دت 
بان�شحابه���ا من امل�شروع وقالت اإن القرار 
اأبلغ للحكومة الفنزويلية يف 27 اغ�شط�ش.
ويف وق���ت الح���ق نقل���ت روي���رتز ع���ن 
م�شادر م���ن ال�شركة املاليزي���ة قولها اإن 
القرار جزء من املراجع���ة اال�شرتاتيجية 

الأ�شولها العاملية.
وقال م�شدر يف برتونا�ش يف كواالملبور 
اإن ال�شركة قررت التخارج ب�شبب م�شاكل 

يف التعامل مع ال�شلطات الفنزويلية.
ودخلت برتونا�ش القط���اع النفطي يف 

فنزوي���ال يف عام 2010 بع���د ثالثة اأعوام 
من تو�ش���ع الرئي����ش اال�شرتاك���ي الراحل 

هوغو �شافيز يف عمليات التاأميم.

وب���داأ م�ش���روع برتوكارابوبو االإنتاج يف 
اأواخر الع���ام املا�شي وت�ش���ل طاقته اإىل 

400 األف برميل يوميا.

رشكــة برتونــاس املاليزيــة تنسحــب من مشــروع نفطــي بفنزويــال
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قال����ت �شرك����ة “�ش����ل” عم����الق انت����اج 
الطاق����ة اإنها اتخ����ذت قرارا ب�ش����اأن موقع 
يف والي����ة لويزيان����ا م����ن املحتم����ل اأن يت����م 
فيه اإقام����ة حمطة للغ����از الطبيعي امل�شال 
تبل����غ تكاليفه����ا 5ر12 ملي����ار دوالر. وم����ع 
ذل����ك فاإنه����ا مل تتخذ بع����د اتخ����اذ قرارا 
نهائي����ا ب�ش����اأن اإن�شاء املحط����ة، واإن القرار 
�شيتخذ بع����د القيام باملزيد م����ن االأعمال 

التخطيطية والبيئية.
ولكن م�شئولني يف والية لويزيانا اأ�شادوا 
“�ش����ل” اخت����ارت  اإن  باالإع����الن، وقال����وا 
موقعا ق����رب )بات����ون روج( الحتمال بناء 
املحطة الت����ي �شتنتج كال من وقود الديزل 
والطائرات من الغاز الطبيعي، اإىل جانب 
اأنواع خا�شة من ال�شمع ومنتجات ت�شتخدم 

يف �شناعة البال�شتيك واملنظفات.

روسيــا والصيــن توقعــان  اتفاق 
غــاز  بمليارات الــدوالرات

وقع���ت رو�شي���ا وال�ش���ني �شل�شل���ة م���ن االتفاقي���ات االقت�شادي���ة 
مت�شمن���ة وثيقة مبلي���ارات ال���دوالرات متهد الطريق اأم���ام ت�شدير 
الغ���از الطبيعي من رو�شيا اإىل ال�شني. جاء ذلك عقب لقاء الرئي�ش 
الرو�ش���ي فالدمي���ر بوتن بنظره ال�شيني اأك�ش���ي جينباجن ، يف قمة 
الع�شري���ن مبدينة �شانت بطر�شبورج يف رو�شيا. ةوذكرت وكالة اأنباء 
"نوفو�شتي" الرو�شية اأن �شركة غازبروم الرو�شية وال�شركة ال�شينية 
التعاوني���ة الوطنية للبرتول وقعتا البن���ود الرئي�شية يف التعاون طويل 
امل���دى، وال���ذي مبوجبه مت���د رو�شيا ال�شني ب 38 ملي���ار مرت مكعب 
م���ن الغاز الطبيعي الرو�شي. وت�شمل ال�شروط على بداية توريد الغاز 
وحجمه واالأ�شع���ار وال�شبل امل�شمونة لل�ش���داد، وكذلك ت�شمل حمطة 
نقل الغاز. وذكرت �شرك���ة جاز بروم اأنه من املتوقع اأن يبداأ امل�شروع 
ببداي���ة العام الق���ادم، م�ش���رة اإىل اأن امل�شروع يه���دف الإن�شاء خط 

اأنابيب رو�شي اإىل ال�شني بحلول عام 2018.

�صركة  �صل  تبحث اإقامة حمطة يف 
لويزيانا بتكلفة »12.5« مليار دوالر

�صركة )اإيني( االإيطالية للطاقة توؤكد ح�صورها يف اأكرث موؤ�صرات العامل املرموقة

ُثّبت���ت �شركة )اإيني( االإيطالية للطاقة لل�شنة ال�شابعة على التوايل، يف موؤ�شر داو 
جون���ز العامل���ي لالإ�شتدامة، وهو واحٌد م���ن اأكرث موؤ�شرات االإ�شتدام���ة املرموقة على 

امل�شتوى العاملي.
وي�ش���ّم هذا املوؤ�شر، الذي تاأ�ش�ش يف ع���ام 1999، اأ�شهم �شركات تتميز بنتائجها 
املمت���ازة يف جم���االت االإقت�شاد واالإجتم���اع والبيئة، م���رزًا ال�ش���ركات واملوؤ�ش�شات 

القائدة يف جمال االإ�شتدامة يف القطاعات املختلفة.
وي�ش���م املوؤ�شر اإجم���ااًل 333 �شهمًا اخت���رت على اأ�شا�ش اأدائها وف���ق االإعتبارات 
االإقت�شادي���ة واالإجتماعي���ة والبيئي���ة، من بني 2500 �شهم���ًا دوليًا باأعل���ى م�شتويات 

الر�شملة.
ويف قط���اع الغ���از والنفط مت اختي���ار 15 �شركة من ب���ني 123 مر�شحة، وح�شلت 

�شركة )اإيني( االإيطالية للطاقة على نقاط كبرة يف امليدان البيئي.
ومت تاأكيد بقاء اأ�شهم )اإيني( اأي�شًا من قبل موؤ�شر داو جونز االأوروبي لالإ�شتدامة 

لل�شنة ال�شابعة على التوايل.
وتوؤك���د ه���ذه النتيجة الهامة اهتم���ام ال�شرك���ة االإيطالية املتوا����ش مبنطق النمو 

امل�شتدام وباالإدارة امل�شوؤولة الأعمالها.
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جتــاوزت ال�صركــة العمالقة الرو�صيــة "غازبروم" توقعــات املحللي 
بف�صــل الزيــادة يف اأحجــام الت�صديــر، حيــث ارتفــع معــدل االأرباح يف 
الفــرتة مــن يناير/ كانــون الثاين اإىل مار�ــص/ اآذار عــام 2013 بن�صبة 

.%5.3
واأعلنــت �صركــة "غازبــروم" اإن �صايف اأربــاح امل�صاهمي خــالل الربع 
االأول مــن العــام اجلاري بلغ 11 مليارا 410 ماليــي دوالر، واأن اإيرادات 
ال�صركــة من املبيعات ارتفعت بن�صبة 19.3 مليــار، لتبلغ 36 مليارا 728 
مليــون دوالر. كمــا ازدادت مبيعــات ال�صركــة مــن الغاز فقــط، يف الربع 
االأول بن�صبــة 25%، مقارنــة بنف�ص الفرتة من العــام املا�صي، وبلغت 27 

مليارا و92 مليون دوالر.

تدر�ص ال�صركة الرو�صية للغاز الطبيعي "غازبروم" 
رفــع برناجمهــا االإ�صتثماري لعــام 2013 وذلك وفقًا ملا 
اأ�صــار اإليه رئي�ــص ق�صــم االإ�صتثمار و البنــاء بال�صركة  

يارو�صالف جولكو.
واأو�صــح يارو�صــالف اأن جمل�ــص اإدارة ال�صركة �صوف 

يدر�ص زيادة االإنفاق يف اجتماع العا�صر من اأيلول.
انفاقهــا  يبلــغ  اأن  "غازبــروم"  �صركــة  وتوقعــت 
الراأ�صمــايل 40 مليار دوالر هذا العــام مقابل 44 مليار 

دوالر العام املا�صي.

أرباح رشكة  غازبروم  ترتفع أكثر من %5 
يف الربع األول من العام اجلاري

 غازبروم  تدرس زيادة برناجمها 
االستثامري لعام 2013
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قال فا�ش���ل ناب���ي نائب وزي���ر املالية 
العراقي ان ميزاني���ة العراق لعام 2014 
م���ن املرج���ح ان يبلغ حجمه���ا االجمايل 
174.6 تريلي���ون دين���ار )150.1 مليار 
دوالر( على ا�شا�ش �شعر للنفط قدره 90 

دوالرا للرميل.
ويح���اول البلد الع�ش���و مبنظمة اوبك 
اعادة بناء اقت�شاده الذي دمر على مدى 
�شنوات من احل���روب والعقوبات معتمدا 
ب�ش���كل ا�شا�شي على االإي���رادات النفطية 
التي متول حوايل 95 باملئة من ميزانيته.

وميلك العراق راب���ع اأكر احتياطيات 
الع���امل ويه���دف اىل زي���ادة  نفطي���ة يف 
طاقته الإنت���اج النفط لت�شل اىل 8.5-8 
ملي���ون برميل يوميا بحلول 2017 وهو ما 
قد يرفعه ايل م�ش���اف كبار املنتجني يف 

العامل.
وق���ال ناب���ي ان خط���ة امليزاني���ة لعام 
2014 تتوق���ع �ش���ادرات نفطي���ة حجمها 

3.4 مليون برميل يوميا.
واأ�شاف انها تخ�ش�ش تريليون دينار 
)860 ملي���ون دوالر( لل�شركات النفطية 

العاملة يف اقليم كرد�شتان �شبه امل�شتقبل 
الذي م���ن املتوق���ع ان ي�ش���در 250 األف 

برميل يوميا من اخلام.
 138 اإىل   2013 ميزاني���ة  وو�شل���ت 
تريلي���ون دينار عراقي ا�شتنادا اأي�شا ايل 
�شعر للنفط قدره 90 دوالرا للرميل لكن 
مع �شادرات اأقل حجمها تبلغ 2.9 مليون 

برميل يوميا.
وتخ�ش�ش امليزانية 64 تريليون دينار 
مل�شاريع ا�شتثمارية يف حني يذهب الباقي 

لالإنفاق على الرواتب وبرنامج ال�شلع

العراق ي�صتهدف ميزانية بـ150 مليار دوالر

 خطــة امليزانيــة لعـــام 2014 تتوقع صادرات نفطيــة بـ3.4 مليون برميل يوميا، ستخصص 
منهــا 860 مليون دوالر للرشكات النفطيــة يف كردستــان
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عر����ش العراق على امل�شتثمري���ن مزيدا من ال�شروط 
املربحة ال�شتغالل حقل نفط عمالق، وبناء م�شفاة، فى 
ح���ني األقى بالل���وم على رويال دات�ش �شل ف���ى عدم اإنتاج 

نفط مبليارات الدوالرات.
وي�ش���م حق���ل النا�شري���ة احتياطيات تتج���اوز اأربعة 
ملي���ارات برميل من اخلام، وميك���ن اأن ي�شهم فى خطة 
بغ���داد لزيادة االإنت���اج اإىل ثالث���ة اأمثاله بنهاي���ة العقد 

احلاىل مب�شاعدة من ال�شركات االأجنبية.
لكن اإنتاج العراق تباطاأ هذا العام، و�شكت ال�شركات 
م���ن �شعف هوام�شها مبوجب عق���ود اخلدمات احلالية. 
واأث���ار بع�شه���ا غ�ش���ب بغ���داد بتوقيع عقود م���ع منطقة 
كرد�شت���ان �شب���ه امل�شتقل���ة فى �شم���ال الع���راق ب�شروط 

اأف�شل.
وق���ال م�ش���در فى قط���اع النفط العراق���ى "حر�شت 
وزارة النف���ط عل���ى �شياغ���ة عق���د يت�شم���ن مزيدا من 
ال�ش���روط املح�شن���ة واملربح���ة )لل�ش���ركات( مقارنة مع 

عقود اخلدمات ال�شابقة".
واأ�ش���اف "فى هذا العقد لن يك���ون لل�شركات �شريك 
حكوم���ى، ولن يتعني عليها دفع ع���الوة توقيع. من املوؤكد 
اأن ي���در هذا مزيدا من االأرباح عل���ى ال�شركة التى تدير 

امل�شروع".
وي�شمل امل�شروع تطوير احلقل اجلنوبى وبناء م�شفاة 
طاقتها 300 األف برميل يوميا، وتعرثت اتفاقات �شابقة. 
واختر كون�شورتي���وم يابانى لال�شتثم���ار فى 2009 لكن 

املفاو�شات انهارت.
واخت���ار الع���راق ف���ى مار����ش �شب���ع �ش���ركات عاملي���ة 
للمناف�ش���ة ف���ى مناق�شة مزمع���ة فى دي�شم���ر القادم. 
واأ�ش���اف خم�ش �شركات اإىل القائمة فى وقت �شابق هذا 

ال�شهر، ويحدوه االأمل فى اإحراز تقدم هذه املرة.
وق���ال وزير النف���ط العراقى عبد الك���رمي لعيبى، فى 
وقت �شابق هذا العام، ب�شاأن �شروط اال�شتثمار فى حقل 
النا�شرية اإنه �شيكون عقدا خمتلفا متاما وجذابا للغاية 

بالن�شبة ل�شركات النفط.
وب���داأ اإنتاج العراق فى االرتفاع فى 2010، بعدما وقع 
عق���ود خدمات م���ع �ش���ركات، بينها بي.بى و�ش���ل واينى 
واإك�ش���ون موبيل، لك���ن التعافى تباطاأ ف���ى 2013 ب�شبب 

م�شكالت مرتبطة بالبنية التحتية واالأمن.
وتقول م�شادر فى القط���اع، اإن جزءا من ال�شبب فى 
تباط���وؤ االإنتاج ه���و تاأخر بدء االإنتاج م���ن حقل جمنون 
الذى تطوره �شل و�شريكتها ال�شغرى برتونا�ش املاليزية، 

االأمر الذى اآثار غ�شب بغداد.
وتلق���ى ر�شال���ة بعثت به���ا احلكومة ال�شه���ر املا�شى، 
واطلع���ت عليها رويرتز باللوم على �ش���ل فى التخلف عن 
مواعي���د بدء االإنتاج من احلقل ال���ذى ي�شم احتياطيات 
تبل���غ 12 مليار برميل، وتقول اإن ه���ذا كلف العراق 4.6 

مليار دوالر.
وردا عل���ى طلب للتعليق على الر�شال���ة قالت �شل اإنها 
اكت�شفت عندما بداأت فت���ح املن�شاآت القائمة قبيل نهاية 

2012 اأن االأمر يتطلب مزيدا من االأعمال.
وقالت ال�شركة اإنها ما زالت ت�شتهدف اإنتاج 175 األف 

برميل يوميا من حقل جمنون قبل نهاية العام.
وقال متحدث با�شم �ش���ل "�شالمة موظفينا واأ�شولنا 
ما زالت على راأ����ش اأولوياتنا فى العراق، ومن ثم ن�شعى 
الإعادة املن�شاآت اإىل و�شع مقبول و�شمان الت�شغيل ب�شكل 

اآمن".
وه���ون م�شئولون فى �شركات اأخ���رى من �شاأن اجلدل 
وقال���وا اإن���ه اإىل ح���د بعيد جزء م���ن العالق���ات املتوترة 
اأحيان���ا بني ال�ش���ركات واحلكوم���ات، وقال م�ش���وؤول فى 
�شركة مناف�شة "اإنها جمرد �شجة.. لي�شت اأمرا مهما".

العراق حيســن شــروط مشـروع نفطـى ويلوم شل عىل تأخر اإلنتاج
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ذك����ر تقري����ر اقت�ش����ادي اأن خريطة 
الطاق����ة العاملية ت�شه����د تغرات حمورية 
و�شريع����ة عل����ى م�شت����وى الطل����ب فبينما 
كانت الوالي����ات املتحدة اأك����ر م�شتهلك 
للطاق����ة من����ذ بداي����ة الق����رن الع�شري����ن 
اتخ����ذت ال�شني منذ ع����ام 2010 مكانة 
متقدمة لت�شتحوذ عل����ى اأكر ح�شة من 

الطلب على الطاقة.
»الكويتي����ة  ال�شرك����ة  تقري����ر  واأك����د   
ال�شيني����ة« اأن معظ����م الزي����ادة ج����اءت 
يف الطل����ب ال�شيني عل����ى الطاقة خالل 
العقد املا�شي لتع����ادل م�شتويات الطلب 
ال�شيني يف 2010 �شعف ما كانت عليها 
يف 2000، واليوم ت�شتهلك ال�شني خم�ش 
اجم����ايل الطاق����ة العامل����ي. وا�ش����اف ان 
الفحم يبق����ى م�شدر الطاق����ة الرئي�شي 
اجم����ايل  ثلث����ي  ي�ش����كل  حي����ث  لل�ش����ني 
ا�شتهالكه����ا وه����و م����ا يجعل منه����ا اأكر 
م�شتهل����ك ومنت����ج ل����ه »وم����ع ذل����ك فان 

م�شت����وى ا�شته����الك الطاق����ة ل����كل ف����رد 
يبق����ى متدنيا عندما نقارن هذا امل�شتوى 
بال����دول االأخ����رى مثل الوالي����ات املتحدة 

واأملانيا واليابان وجنوب كوريا«.
وا�ش����ار اىل اأن ال�ش����ني تتج����ه اأي�ش����ا 
لت�شب����ح يف املقدمة يف ا�شتهالك النفط 
فه����ي اليوم ث����اين اأكر م�شتهل����ك للنفط 
مب����ا يقارب 10.6 مليون برميل يف اليوم 
مقارن����ة بالواليات املتحدة التي هي اأكر 
م�شتهل����ك للنف����ط مبا يق����ارب 19 مليون 

برميل يف اليوم.
واأ�ش����اف اأن����ه عل����ى الرغم م����ن هذا 
الفارق فمن امله����م النظر اىل تطور منو 
الطل����ب من الدولت����ني فالواليات املتحدة 
�شه����دت ثبات����ا يف م�شت����وى اال�شته����الك 
كان  ح����ني  يف  االأخ����ر  العق����د  خ����الل 
اال�شتهالك ال�شيني للنفط ناميا ب�شكل 
منتظ����م منذ م����ا يقارب عقدي����ن لرتفع 

مبعدل 6 يف املئة كل عام.

وتط����رق التقري����ر اىل مع����دالت النمو 
احلالي����ة واملتوقع����ة لل�ش����ني ا�شافة اىل 
الت����ي  الديناميكي����ة  العوام����ل  خمتل����ف 
تعنى بع����دد ال�شكان وظاه����رة التمدين. 
وذك����ر ان معدل من����و ا�شته����الك النفط 
ال�شيني �شيبقى على ما هو عليه اي اإىل 
االرتف����اع يف ال�شنوات القادم����ة »ومع اأن 
ال�شني �شتحت����اج اىل وقت حتى تتخطى 
الوالي����ات  يف  اال�شته����الك  م�شتوي����ات 
املتح����دة اال اأنه ال مفر من ذلك يف نهاية 

املطاف«.
النف����ط  انت����اج  توجه����ات  ان  وق����ال 
اأ�شبحت تاأخ����ذ �شكال جديدا وباالأخ�ش 
كان����ت  »حي����ث  املتح����دة  الوالي����ات  يف 
م�شتوي����ات انت����اج النف����ط يف انخفا�����ش 
من����ذ اأكرث م����ن عقد حتى االأزم����ة املالية 
ع����ادت  احل����ني  ذل����ك  ومن����ذ  االأخ����رة 
م�شتوي����ات االنتاج اىل االرتف����اع وب�شكل 

ملحوظ اأي�شا«.

واأ�ش����اف اأن الف�ش����ل يف ذل����ك يع����ود 
اىل التق����دم التكنولوجي ال����ذي اأحرزته 
الوالي����ات املتح����دة يف قط����اع ا�شتخراج 
النف����ط ال�شخ����ري وه����و م����ا ي�شعها يف 
القي����ادة فيم����ا يخ�ش ه����ذه التكنولوجيا 
وق����د يجعله����ا م�شتقل����ة ومكتفي����ة ذاتي����ا 
يف الطاق����ة االأم����ر ال����ذي ن����راه اليوم مع 

انخفا�ش م�شتوى ا�شترادها للنفط.
م�شتوي����ات  ان  اىل  التقري����ر  وا�ش����ار 
ا�شتم����رت  للنف����ط  ال�ش����ني  ا�شته����الك 
بالزي����ادة تدريجيا لتبل����غ حاليا ما يفوق 
حج����م اأربع����ة مالي����ني برمي����ل يف اليوم 
و�شاحبته����ا زي����ادات يف حج����م ا�شتراد 
الطاق����ة. واو�ش����ح ان����ه م����ن املتوق����ع اأن 
ت�شتم����ر ه����ذه الزي����ادة يف اال�شته����الك 
معلوم����ات  الدارة  »ووفق����ا  واال�شت����راد 
الطاق����ة االأمريكية فان����ه يتوقع اأن تتفوق 
ال�شني عل����ى اأمريكا يف حج����م ا�شتراد 

النفط قبل نهاية العام«.

تغيــرات حموريــة عىل خريطــة الطاقــة العامليــة
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تتوج���ه �ش���ركات النف���ط العاملي���ة اإىل بل���دان ت�شه���د 
ا�شتق���رارا مث���ل املغرب ومالط���ا واإ�شباني���ا للتنقيب عن 
الذه���ب االأ�شود، لتدير ظهرها ملنطق���ة ال�شرق االأو�شط 
ب�شب���ب اال�شطرابات الت���ي تعي�شها. وتواف���دت �شركات 
نفطي���ة كرى على البلدان املذك���ورة التي تقدم عرو�شا 

مغرية لهذه ال�شركات.
اأعط���ت اال�شطراب���ات يف منطق���ة ال�ش���رق االأو�شط 
دفعة جديدة ل�شركات النفط التي تبحث عن اكت�شافات 
جدي���دة للتوجه اإىل مناطق اأكرث ا�شتق���رارا مثل املغرب 

ومالطا وا�شبانيا.
وتق���دم هذه املناطق القريبة من احتياطيات معروفة 
وا�ش���واق كب���رة �شروطا مغري���ة للتنقي���ب دون التعر�ش 

ملخاطر االنتاج يف �شوريا اأو ليبيا اأو م�شر.
واأغ���رى املغرب ال�شركات بوعد بتو�شيلها اإىل مكامن 
غنية بالطاقة يف غ���رب افريقيا. ويف مالطا هناك اآمال 
اأن تك���ون هن���اك امت���دادات للت�شكي���الت اجليولوجي���ة 

املوجودة يف ليبيا وتون�ش.
وقبالة �شواحل ا�شبانيا ترى �شركة كرن اإنرجي اأوجه 
ت�شاب���ه جيولوجي مع املي���اه االإ�شرائيلية التي ت�شم اثنني 
م���ن اأكر حق���ول الغاز البحري���ة املكت�شف���ة يف ال�شنوات 

الع�شر االأخرة.
وق���ال توين هايوارد الرئي����ش التنفيذي ل�شركة جينل 
انرج���ي والرئي�ش ال�شاب���ق ل�شركة بي.بي علي���ك اإما ان 
تذهب اإىل احلدود التقنية اأو اإىل احلدود ال�شيا�شية. يف 
املغرب ومالطا نتعامل م���ع خماطر فنية اكر بكثر من 

املخاطر ال�شيا�شية."
وتواف���دت �ش���ركات نفطي���ة �شتى من بينه���ا �شيفرون 
ث���اين اأك���ر �شركة نف���ط امريكي���ة والت���ي تبل���غ قيمتها 
ال�شوقي���ة 231 مليار دوالر و�شرك���ة فا�شتنت املدرجة يف 
بور�ش���ة لندن الثانوية التي تبل���غ قيمتها 80 مليون دوالر 

على املغرب على مدى 18 �شهرا م�شت.
وكانت جل���ف �شاندز برتوليوم ت�شخ نحو ع�شرة اآالف 
برمي���ل من املكايفء النفطي يوميا يف �شوريا قبل احلرب 

التي اندلعت هناك والعقوبات التي فر�شت عليها.
واأوقف���ت ال�شرك���ة عملها هناك ع���ام 2011 وخ�شرت 
اك���رث من 90 باملئة م���ن انتاجها وانتقل���ت بعد ذلك اإىل 

املغرب.
وقال كني جادج املدي���ر التجاري جللف �شاندز "كان 

ميك���ن ان تت�ش���ور بع���د �شوري���ا اأنن���ا نبحث ع���ن بع�ش 
اال�شتق���رار واملغرب م�شتقر �شيا�شيا ب�ش���كل رائع ويقدم 
اأي�ش���ا اف�ش���ل �ش���روط مالية ب���ني دول ال�ش���رق االأو�شط 

و�شمال افريقيا."
واأحب���ط املغ���رب مظاه���رات م�شابه���ة النتفا�ش���ات 
الربي���ع العربي يف عام 2011 عن طريق انفاق اجتماعي 

واإ�شالحات د�شتورية واجراءات اأمنية.
و�شتب���داأ جينل يف احلفر قبال���ة مالطا يف الربع االأول 
من العام املقب���ل و�شتبداأ كرن الريطانية بحفر بئر يف 
املغ���رب يف �شبتمر اأيلول وتقول على موقعها االلكرتوين 

انها قد تبداأ احلفر يف ا�شبانيا كذلك يف 2015

وجهــات جديــدة لرشكــات التنقيــب عن النفط العامليــة: 
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الرشكــة الصينيــة الوطنيــة للنفط ) CNPC برتوجاينا( تكرم 
العامليـــن العراقييـــن معها  

العراقيون �صركاء حقيقيون بالعمل اجلاد يف رفد 
االقت�صاد العراقي

تنفيذ ثالثة م�صاريع ا�صتثمارية عمالقة   يف )الرملية 
_احللفاية _االحدب( 

نهلة جابر  
  �شرك���ة برتوجاينا cnpc عم���الق النفط ال�شينية 
يف ت�شنيفه���ا العامل���ي ح�ش���دت املرك���ز اخلام����ش م���ن 
ب���ني كري���ات ال�ش���ركات النفطية العاملية م���ن بني 250 
�شرك���ة للطاقة مم���ا جعله���ا اأول �شركة اأ�شيوي���ة ت�شعد 
اإىل �شف���وف اك���ر خم�ش �شركات يف الع���امل، جاء ذلك 
ح�ش���ب الت�شني���ف العاملي ل����" بالت�ش الك���ر"، ا�شتناد 
اإىل االأ�ش���ول، االإرباح ، العائ���دات، وا�شتعادة را�ش املال 
للم�شتثمر، ال�شيم���ا وان �شركة برتوجاينا لديها عمليات 

يف التنمية للم�شتثمر .
وتقوم �شركة برتوجاينا بتنفي���ذ عمليات ا�شتك�شافية 
وتنمية خارجية يف 12 دولة منها " كازاخ�شتان وفنزويال 
باعتباره���ا من الدول التي ترف����ش ال�شركات االمريكية 
الدخ���ول اليها باعتبارها دول يك���ون فيها الو�شع االأمني 

غر م�شتقر، وغرها من الدول االأجنبية . 
ويوؤك���د معظم املحلل���ني يف ال�شاأن النفط���ي اإن �شركة 
برتوجاين���ا �شتلع���ب دور كبرا عاملي���ا يف تروي�ش اأ�شعار 

النف���ط اذا حتقق���ت اه���داف احلكوم���ة ال�شيني���ة من 
التو�ش���ع يف تنمي���ة احلق���ول ال�شينية حي���ث �شيقل طلب 

االقت�شاد ال�شيني املتنامي على النفط العاملي .
وتعم���ل �شرك���ة برتوجاين���ا وبال�شراك���ة م���ع �شركة ) 
p.b (   لتطوي���ر القط���اع النفط���ي وعقود اخلدمات 
االإح���دى  بفروعه���ا  وتق���وم  الع���راق،  يف  األتكنولوجي���ا 
ع�ش���را اإىل تنفي���ذ اإعم���ال �شت���ى يف جم���ال ال�شناعات 
اال�شتخراجي���ة ودرا�ش���ات جيولوجية واإعم���ال موقعيه، 
جيوفيزياوية  وحفر اآب���ار جتريبية، ودرا�شة نتائج حقن 
االآب���ار املحف���ورة يف الع���راق ال�شيم���ا وان البل���د انقطع 
ع���ن التكنولوجيا العاملية اجلديدة من���ذ الثمانينيات يف 
هذه العل���وم و�شهولة احل�شول عل���ى النتائج با�شتخدام 

الرامج الكومبيوترية .
 ل���ذا  كان عل���ى ال�ش���ركات الت���ي تق���دم للدخول اىل 
املناف�ش���ات يف قط���اع النفط اعادة تقيي���م اعمالها على 
�ش���وء التكنولوجيا احلديثة وذلك للتدريب على خمتلف 
امل�شتوي���ات العلمي���ة يف ا�شتخ���راج النف���ط وت�شديره���ا 

والطاق���ة وخ�شو�شا يف جم���ال تدريب الك���وادر العاملة 
يف العراق .

وح���ول عمل ال�شرك���ة ال�شيني���ة الوطني���ة يف العراق  
اأو�شح���ت مديرة �شرك���ة " snpc" يف الرملية ال�شيدة 
)يون���غ �شان يل(   اإن حجم ا�شتثم���ار ال�شركة يف العراق 
لي�ش���ل اإىل 2 ملي���ار دوالر ومتتل���ك اأح���دى ع�ش���را  فرع 
باخت�شا�ش���ات �شتى، الفت���ة اإىل اإن ال�شركة لديها ثالثة 
اكر ا�شتثم���ارات يف العراق للعق���ود اخلدمية ومن هذه 
احلقول   حقل احللفاية يف مي�شان الذي  بدء العمل فيه 

منذ عام 2010 
وع���ن  اإعمال تطوير حق���ل الرميلة قالت اأنها تعد من 
اكر العملي���ات التي تنفذها ال�شرك���ة بحيث حقق اعلي 
�شقف انتاجي يف عام 2011 و�شي�شل اىل )2،8( مليون 
برمي���ل يوميا عندما يت���م تطويره ب�ش���كل كامل، ال�شيما 
وان تق���ادم معدات احلفر يف االعوام ال�شابقة الذي اأدى 
تناق�ش مع���دالت اإنتاجه اإىل 960 اإلف برميل يوميا، اإال 

اإن اأحالته اإىل �شركة برتوجاينا وبرتيت�ش برتوليوم ادى
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اىل من���و مع���دل االنت���اج في���ه اىل ملي���ون و200 الف 
برمي���ل يومي���ا يف عام 2010، وو�شول���ه اإىل مليون و400 
األف برمي���ل يوميا اىل عام 2012، منوه���ة اإىل اإن حقل 
الرميل���ة ال���ذي اكت�شف عام 1953 من قب���ل �شركة نفط  
اجلن���وب، ويع���د من اأهم احلق���ول املكت�شف���ة يف العراق 
ورابع حقل عاملي باحتياط���ي يزيد على 50 مليار برميل 
احتياط���ي وه���و ما يع���ادل اأكرث من 30 % م���ن احتياطي 
العراق الذي ي�شل نحو 38 % من احتياطي النفط البالغ 

143 مليار برميل.
وبخ�شو����ش م�ش���روع تطوي���ر غ���رب القرن���ة ، فق���د 
اأو�شح���ت  اأن امل�ش���روع اأ�شتثمر من  قب���ل �شركة اك�شون 

موبي���ل بكلفة 50 مليار دوالر وهي ت�شعى الن�شمام �شركة 
برتوجاينا  لتطوير حقل القرنة . 

اإم���ا عن املعوقات التي تق���ف يف طريق تنفيذ م�شاريع 
ا�شتثمارات ال�شركة يف العراق  قالت هناك عدة معوقات 
منه���ا عدم تع���اون �شركات النف���ط العراقي���ة والوزارة، 
ف�ش���ال عن ت�شهيل دخول املواد يف الكمارك، اإ�شافة اإىل  
ت�شهي���ل مهمة ال�شركات االمنية وع���دم وجود تعاون من 
قبل بع�ش املوظفني العراقيني يف الدوائر التي لها عالقة 

بعمل ال�شركات اال�شتثمارية .
وعل���ى �شعي���د تق���دمي امل�شاري���ع اخلدمي���ة قال���ت اإن 

ال�شركة  اأب���دت رغبتها بتنفيذ م�شاريع خدمية يف مركز 
املدين���ة والنواح���ي باعتبارها مناف���ع اجتماعية تقدمها 
ال�ش���ركات امل�شتثم���رة اىل املواطن���ني ال�شاكن���ني ق���رب 
االآبار الت���ي تقوم با�شتثمارها، ف�ش���ال عن ت�شكيل جلنة 
جمتمعي���ة تاأخذ على عاتقها النهو����ش بالواقع التعليمي 

من خالل بناء املدار�ش وترميمها .
واختتم���ت قوله���ا باالإ�ش���ارة اإىل  تك���رمي 10 موظفني 
بو�ش���ام االإب���داع ، ف�شال عن تك���رمي 58 موظف متميز، 
واأ�شاف���ت  اإن العراقيني يتميزون باجلدية يف العمل مما 
يحدونا بالرغبة يف توظيف اكر عدد من العاملني معها 

 .
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ميث����ل اأح����د اكت�شاف����ات الغ����از يف منطق����ة دلت����ا نهر 
الني����ل دلي����ال جديدا قويا عل����ى اأن م�شر متل����ك املوارد 
التي متكنها من التغلب عل����ى انقطاع الكهرباء وحتقيق 
اإيرادات من الت�شدير جم����ددا. لكن التحدي هو اإقناع 

�شركات الطاقة العاملية القلقة بتطوير تلك املوارد.
وقد اأعلنت �شركة بي.ب����ي الريطانية يف التا�شع من 
�شبتمر/اأيلول اأنها اكت�شفت الهيدروكربونات يف تكوين 
جيولوج����ي طوله 50 كيلومرتا من خالل بئر يبلغ عمقها 

�شبعة كيلومرتات هي اأعمق بئر مت حفرها يف الدلتا.
وقدرت ال�شرك����ة احتياطيات بئ����ر "�شالمات" بنحو 
1.2 تريلي����ون قدم مكعبة من الغاز اأو اأكرث. وهذه البئر 
وحده����ا لن توؤدي اإىل انفراج اأزم����ة الطاقة يف م�شر اأو 

اإنعا�ش ال�شادرات.
لك����ن باعتبارها واحدة من اآب����ار قليلة مت حفرها يف 
�شخور الطبقة االأوليجو�شينية يف دلتا النيل فاإنها تنبئ 

بوجود تكوينات غنية جدا يف هذه االأعماق ال�شحيقة.
وق����ال مارتن مريف املحلل لدى �شرك����ة وود ماكينزي 
"املهم يف هذا االكت�شاف اأن تكلفة احلفر كانت باهظة 
اإذ بلغ����ت 380 ملي����ون دوالر.. لكن بالرغ����م من التكلفة 
املرتفع����ة يبدو اأن بي.بي تث����ق يف الفر�ش املوجودة على 

اأعماق اأبعد من ذلك."
ويكل����ف تطوي����ر اكت�شافات الغ����از يف املي����اه العميقة 
مبال����غ �شخمة وخالفا للنفط ال يج����ري تطويرها بدون 
�ش����وق م�شمونة و�شعر متفق عليه. وب�شبب اال�شطرابات 
ال�شيا�شي����ة واالقت�شادي����ة يف م�شر على م����دى العامني 
املا�شي����ني �شعفت ق����درة البالد على عر�����ش �شعر جيد 

كما تراجعت ثقة امل�شتثمرين يف قدرتها على الدفع.
عالوة على ذلك مل يعد امل�شتثمرون يف قطاع الطاقة 
يتحمل����ون اال�شتثم����ارات الت����ي تنط����وي عل����ى خماط����ر 
�شيا�شي����ة كم����ا كان����وا يف ال�شاب����ق ب�ش����رف النظ����ر عن 
اال�شطرابات ال�شيا�شية الت����ي بداأت يف م�شر قبل اأكرث 

من عامني.
ويرج����ع ذلك جزئي����ا اإىل غمو�����ش التوقع����ات ب�شاأن 
االأ�شع����ار وت�شخم التكاليف على م����دى ال�شنوات القليلة 
املا�شي����ة، وي�شرى ذل����ك ب�شكل خا�ش عل����ى امل�شتثمرين 
االأمركي����ني الذي����ن ي����رون فر�شا هائل����ة يف املوارد غر 

التقليدية يف بالدهم.
وم����ن اأدل����ة ه����ذا التغر بي����ع �شرك����ة اأبات�ش����ي كورب 
االأمركي����ة حل�شة تبلغ 30 باملئ����ة يف اأ�شل نفطي متميز 
يف م�ش����ر يف اآب/اأغ�شط�ش ل�شرك����ة �شينوبك ال�شينية 

احلكومية.
وتدي����ن م�شر بنح����و �شت����ة ملي����ارات دوالر ل�شركات 
تعمل يف م�شروع����ات للطاقة داخل البالد وهو ما يعادل 

مدفوعات �شتة اأ�شهر واأكرث يف بع�ش احلاالت.
ونتيجة لذلك يواج����ه امل�شتثمرون على املدى الطويل 
مث����ل �شرك����ة بي.ج����ي الريطاني����ة اأ�شئل����ة �شعب����ة م����ن 
امل�شاهم����ني اإذ اأن م�ش����ر - التي تنت����ج منها بي.جي 15 
باملئة من اإجمايل اإنت����اج ال�شركة - جتد �شعوبة يف دفع 

هذه املبالغ.
ومل تفلح حماوالت بي.جي لتعزيز االإنتاج من اإحدى 
االآب����ار ه����ذا العام عن طريق زي����ادة ال�شغط اإال يف �شخ 

مزيد من املياه.

ويتعني حفر اآب����ار جديدة بوترة منتظمة يف احلقول 
االأكرث ن�شجا. وقد تاأخرت اأحدث مرحلة الأعمال احلفر 
يف م�ش����روع ال�شرك����ة يف املياه العميقة بغ����رب الدلتا عن 

اجلدول الزمني املقرر.
وكل تلك امل�شكالت هي اأمور معتادة يف قطاع النفط 
والغ����از لكنه����ا ت�شخم����ت يف اأع����ني امل�شتثمري����ن ب�شبب 

انعدام اال�شتقرار يف م�شر.
وق����د تو�شلت بي.بي قبل اأكرث م����ن عام اإىل اكت�شاف 
اآخ����ر يف املي����اه العميق����ة اأطلقت عليه ا�ش����م �شاتي�ش ومل 

تتخذ اأي خطوة ب�شاأنه منذ ذلك الوقت.
وق����ال م�شدر من بي.ب����ي "�شالم����ات اكت�شاف رائع 
اأي�شا لكن اإىل حني االتف����اق مع احلكومة �شيظل جمرد 

حفرة يف االأر�ش."
وينظر العديد م����ن �شركات النف����ط الغربية العاملة 
يف م�ش����ر اإىل وزير الب����رتول امل�ش����ري اجلديد �شريف 

اإ�شماعيل على اأنه قادر على ت�شهيل ظروف عملها.
وقال اإ�شماعيل يف االأول من �شبتمر/اأيلول اإنه يعمل 

على اإعداد جدول ل�شداد م�شتحقات ال�شركات.
وتعر�����ش م�ش����ر اأي�ش����ا اأ�شع����ارا اأعل����ى يف اجلوالت 

االأخرة لعقود امل�شاركة يف االإنتاج.
وتق����ول �شرك����ة وود ماكين����زي اإن م�شروع����ات مث����ل 
التم�ش����اح - ال����ذي ق����د يتم اإحل����اق بئر �شالم����ات به يف 
نهاية املطاف - حت�شل على اأ�شعار فوق خم�شة دوالرات 
للمليون وح����دة حرارية بريطانية وهو ما يزيد دوالرا اأو 

اأكرث على ما كانت ال�شركات حت�شل عليه قبل عامني.

تطويــر احتياطيــات الغــاز املرصيــة رهن بثقــة الرشكـتات األجنبيــة

ثقة امل�صتثمرين يف قدرة م�صر على دفع ترتاجع بعد اأن بلغ دينها ل�صركات تعمل 
لديها يف م�صروعات للطاقة نحو �صتة مليارات دوالر 
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ق���ال وزي���ر املالي���ة الليب���ي الكيالين 
عب���د الكرمي اجل���ازي ان ليبيا ق���د تبداأ 
ال�شح���ب من احتياطياته���ا املالية ابتداء 
م���ن اأكتوبر/ت�شري���ن االأول املقبل اإذا مل 
يتم التو�شل اىل حل الإنهاء االحتجاجات 

التي ت�شيب القطاع النفطي بال�شلل.
ويخ�شر البلد الع�شو يف منظمة اوبك 
ح���وايل 130 ملي���ون دوالر يومي���ا ب�شبب 
ا�شراب���ات عمالي���ة وح�ش���ار ميلي�شيات 
احلق���ول  ملعظ���م  �شيا�شي���ني  ون�شط���اء 
وامل���واين النفطي���ة يف ليبيا من���ذ يوليو/
الليبي���ان  وال�شرط���ة  واجلي����ش  مت���وز. 

غ���ر جمهزين ب�ش���كل جي���د للتعامل مع 
حمتج���ني م�شلح���ني. وت�ش���كل االيرادات 
النفطية ح�شة اال�شد يف ايرادات ليبيا. 
وم���ن �شاأن هبوط ي�شتمر لفرتة طويلة يف 
انت���اج النف���ط، ان تكون له اث���ار مدمرة 
عل���ى مالية الدولة املثقل���ة بالفعل باأعباء 
االنف���اق عل���ى الدع���م والروات���ب مبا يف 
ذلك رواتب ع�شرات االآالف من املقاتلني 
ال�شابق���ني يف ح���رب 2011 التي اأطاحت 

مبعمر القذايف.
لن���دن  يف  موؤمت���را  اجل���ازي  واأبل���غ 
اال�شرابات ب���داأت يف منت�ش���ف يوليو.. 

وله���ذا نح���ن بداأن���ا ن�شع���ر بنق����ش يف 
التدف���ق النق���دي.. اإذا كن���ا نتحدث عن 
انن���ا عل���ى  باق���ي 2013 فنح���ن نتوق���ع 
االرج���ح بحلول نهاي���ة اكتوب���ر �شنحتاج 
ايل  اخ���رى  م�ش���ادر  ا�شتخ���دام  اىل 
جانب امليزاني���ة.. اىل جانب احل�شابات 

احلكومية."
موؤجل���ة  نفطي���ة  مبيع���ات  ان  وق���ال 
�شاع���دت يف تعزي���ز اي���رادات الدولة يف 
الن�ش���ف االول م���ن 2013 لكنه مل يقدم 

ارقاما.
وتبلغ ميزاني���ة ليبيا للعام احلايل 67 

ملي���ار دين���ار )54 ملي���ار دوالر( يجري 
متويله���ا اىل ح���د كب���ر م���ن �ش���ادرات 
النف���ط التي كانت ت���در اأربع���ة مليارات 
دوالر �شهري���ا عندم���ا و�شل���ت يف وق���ت 
�شاب���ق ه���ذا الع���ام اىل م�شتوياته���ا قبل 
احل���رب الت���ي كان���ت تبلغ ح���وايل 1.6 

مليون برميل يوميا.
اجنبي���ة  احتياط���ات  ليبي���ا  ومتل���ك 
دوالر  ملي���ار   100 ع���ن  قيمته���ا  تزي���د 
ولدى �شندوقها ال�شي���ادي للرثوة ا�شول 
قيمتها 60 ملي���ار ت�شمل ا�شهما و�شندات 

ومنتجات مالية وحيازات يف �شركات.

تواصـــل أزمــة النفـط يدفــع ليبيــا إىل  األكـل من احتياطياهتــا املاليــة

 من �صاأن احل�صار النفطي  اأن تكون له اثار مدمرة على مالية دولة مثقلة 
باأعباء االإنفاق على الدعم والرواتب مبا يف ذلك رواتب 'الثوار  
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تتجه العالقات االيراني����ة الريطانية املتوترة منذ 
عقود نحو االنفراج لكّن ذلك رهن باالجتماع املنتظر 
بني وزي����ري خارجي����ة البلدي����ن حممد ج����واد ظريف 
ووليام هيغ، يف نيوي����ورك اال�شبوع املقبل ح�شبما اأفاد 

م�شدر بريطاين م�شوؤول.
واأك����دت م�ش����ادر ايراني����ة بريطاني����ة متطابقة اأن 
اجلمهورية اال�شالمية واململكة املتحدة �شتعيدان فتح 
�شفارتيهم����ا يف لندن وطهران، بعد لقاء ظريف -هيغ 
مرتقب �شيتم اال�شب����وع املقبل على هام�ش اجتماعات 

اجلمعية العامة لالأمم املتحدة يف نيويورك .
وقالت امل�شادر اإن الريطانيني وكذلك االيرانيني 
راغب����ون يف اإعادة فتح ال�شفارتني ب�شكل تدريجي ولن 
يتبادال ال�شفرين يف هذه املرحلة. اإذ �شيبحث هيغ مع 
جواد ظريف "تعوي�شات" االأ�شرار التي حلقت مببنى 
�شف����ارة بالده ب�شب����ب مهاجمتها من قب����ل مت�شددين، 

والتي يتعني على اإيران دفعها للحكومة الريطانية.
واأغلق����ت بريطاني����ا �شفارته����ا يف طه����ران اأواخ����ر 
نوفمر/ت�شري����ن اأول 2011 وقام����ت باإج����الء جمي����ع 
العامل����ني فيه����ا، يف اأعق����اب اقتحامه����ا م����ن جان����ب 
متظاهري����ن احتجاجا عل����ى عقوبات كان����ت فر�شتها 
لندن على اإيران، ومت ذلك مبوافقة مبا�شرة من راأ�ش 

النظام املر�شد االأعلى اآية اهلل علي خامنئي.
لكن تلك اخلط����وة مل تكن متث����ل قطيعة للعالقات 
الدبلوما�شي����ة ب�شكل كامل. فقد نقل����ت لندن طاقمها 
الدبلوما�ش����ي م����ن طه����ران اىل دب����ي، وافتتح����ت لها 
م����ع  للتوا�ش����ل  االإنرتن����ت  عل����ى  افرتا�شي����ة  �شف����ارة 
االيراني����ني �شرعان م����ا حجبتها ال�شلط����ات االإيرانية 

ومنعت مواطنيها من الو�شول اليها.
وقالت امل�شادر اإن املر�ش����د االيراين علي خامنئي 
ه����و من اأمر باإنهاء التوتر مع لندن، واأنه منح الرئي�ش 
املعتدل ح�شن روحاين ال�شوء االأخ�شر ليلتقي الرئي�ش 
االأمركي ب����اراك اأوباما يف اأروق����ة االمم املتحدة، يف 
�شياق االنفتاح اجلديد على الغرب الذي تريده اإيران 
بع����د توتر �شدي����د ت�شبب فيه الرئي�����ش ال�شابق حممود 
اأحم����دي جناد.اأف����ادت جمل����ة وول �شرتي����ت جورنال 

االمركي����ة ب����اأن احلكوم����ة الريطاني����ة توظ����ف كافة 
جهودها الإعفاء �شرك����ة بريتي�ش برتوليوم الريطانية 
م����ن العقوبات االأوروبي����ة واالأمركي����ة املفرو�شة �شد 

اإيران يف جمال الغاز.
وتابعت املجل����ة باأن هذه ال�شركة الريطانية علقت 
من����ذ ع����ام 2010 ن�شاطاتها يف ميدان غ����ازي يقع يف 
بحر ال�شمال يف بريطانيا ويعود 50 باملائة من اأ�شهمه 
اإيل اإي����ران عق����ب تبن����ي الوالي����ات املتح����دة واالإحتاد 

االأوروبي عقوبات جديدة.
واأ�شارت اإيل اأن خماوف احلكومة الريطانية حول 
اإنخفا�����ش اإحتياطاته����ا الغازي����ة ت�شت����د وذلك يف ظل 

اإرتفاع اأ�شعار الغاز الطبيعي واإ�شتراده اإيل البالد.
ومل يعلن ب����اأن حمادثات احلكوم����ة الريطانية مع 
اأع�شاء االإحتاد االأوروبي والواليات املتحدة االأمركية 
�ش����وف تتط����رق اىل اإعف����اء ال�شرك����ة الريطاني����ة من 
العقوبات الغربي����ة اإال اأن القوانني االأوروبية اجلديدة 
يف عام 2012 ت�شمح بتطبيق االإعفاءات حتت ظروف 

خا�شة.
وكان املي����دان الغ����ازي يف بح����ر ال�شم����ال ينتج نحو 
5 مالي����ني و400 األ����ف مرت مكعب من الغ����از الطبيعي 
يومي����ا قب����ل اإغالقه يف ع����ام 2010 حي����ث ي�شكل هذا 
احلج����م م����ن االإنت����اج 5 باملائ����ة م����ن اإجم����ايل اإنتاج 

بريطانيا للغاز حاليا.
واأف����ادت �شحيفة الغاردي����ان الريطانية يف تقرير 
له����ا اأن العقوب����ات الغربي����ة املفرو�شة عل����ي اإيران مل 
توؤثر يف مترير اأهداف تتابعها الدول االأوروبية موؤكدة 
اأن روؤي����ة روحاين ت�شتح����ق اأن توؤخذ علي حممل اجلد 

ويتعني علي الغرب التعامل البناء معه.
واأ�شاف����ت ال�شحيف����ة اأن العقوب����ات االإقت�شادي����ة 
طويلة امل����دي مل توؤثر علي حتقيق االأهداف ال�شيا�شية 
للدول الغربية حيث مني����ت بالف�شل عازية �شبب ذلك 
اإيل كيفي����ة ردود فعل االأو�شاط ال�شيا�شية داخل اإيران 

والغرب اإزاء احلظر االأوروبي �شدها.
وكتب����ت ال�شحيفة اأن احلل الوحيد لو�شع حد لهذا 

اأن يجل�ش اجلانبان علي  الباطل" يكمن يف  "النه����ج 
طاولة احلوار الإبداء ح�شن النوايا املتبادلة.

ونقل����ت الغاردي����ان اأن����ه ي����ري كثر م����ن املراقبني 
ح����ل  اإيل  التو�ش����ل  ب�ش����دد  روح����اين  اأن  الغربي����ني 

دبلوما�شي.
وتابع����ت اأن روح����اين وحكومت����ه اجلدي����دة وفريق 
املفاو�ش����ني االإيراني����ني "م�شتحق����ون اأن يوؤخذوا علي 
حمم����ل اجلد وعل����ي الغ����رب التعامل البن����اء معهم"، 
م�شيف����ة اأنه يج����ب علي الدول االأع�ش����اء يف جمموعة 
1+5 تق����دمي عر�ش يدع����م وي�شاعد حكوم����ة الرئي�ش 
روحاين لكي يق����وم اجلانبان باأداء واجباتهما يف هذا 
املج����ال وتفويت الفر�شة احلالي����ة �شيحمل "تداعيات 
خطرة بالن�شب����ة لهما وف�شل املفاو�شات يجلب العمل 

الع�شكري".
واأ�شاف����ت ال�شحيف����ة الريطانية باأن����ه ال �شك اأن 
تدخ����ال ع�شكري����ا طويل االأم����د يف ال�ش����رق االأو�شط ال 
ي�ش����ب يف م�شلحة الدول الغربية نظ����را اإيل ه�شا�شة 
االأو�شاع االإقت�شادية يف العامل والتطورات ال�شيا�شية 
االأخ����رة يف تركي����ا وم�ش����ر فالتو�ش����ل اإيل حل �شلمي 
للمل����ف الن����ووي االإيراين ع����ر احلوار يعت����ر مفتاحا 

حللحلة امل�شاكل ال�شيا�شية واالإقت�شادية اإقليميا.
وينظ����ر الكثر من املحللني الغربيني اىل اأن جتربة 
ايران تك�شف ع����ن مدى فاعلية العقوب����ات باعتبارها 
و�شيل����ة لل�شغط ال�شيا�شي، ولك����ن اخلطر يكمن يف اأن 
العقوب����ات ومب�شي الزمان تتح����ول اىل هدف وي�شبح 
عدده����ا و�شدتها هو املعيار لنجاحها ولي�ش اثرها على 

قرارات النظام االيراين.
وي����رى حملل����ون اأن اأح����د امل�ش����اكل االأ�شا�شي����ة بني 
اإي����ران واأمركا ه����و اأن كال من اجلانب����ني له ا�شتنتاج 
عن العقوب����ات يختلف عن االخر. فالغ����رب يعتقد اأن 
ال�شغوط االقت�شادي����ة واخلوف من اال�شتياء ال�شعبي 
�شرغم����ان النظ����ام االي����راين عل����ى وق����ف برناجمه 
الن����ووي، يف ح����ني اأن احلظر م����ن منظ����ار امل�شوؤولني 
االيراني����ني يعن����ي ا�شته����داف النظ����ام وارغامه على 
اال�شت�ش����الم، لذلك فانه����م يف�شلون اعتم����اد �شيا�شة 

عيــن بريطانيــة علــى بــي بــي وأخرى عىل تطبيــع العالقــة مع ايران

بريطانيا تنا�صد الواليات املتحدة واالحتاد االأوروبي اإعفاء بريتي�ص 
برتوليوم من العقوبات الغربية �صد طهران
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نقطة البداية:- 
بع���د توقي���ع العقد م���ع ال�ش���ركات النفطي���ة العاملية 
،اأ�شبح���ت االتفاقي���ة �شاري���ة املفع���ول ،ويب���داأ دور – 
ال�شرك���ة االجنبي���ه اإالم – باإع���داد اخلط���ط وبرام���ج 
العم���ل خ���الل ف���رتة �شت���ة اأ�شه���ر م���ن تاري���خ النف���اذ 
بالتن�شيق مع �شركة اال�شتخراج الوطنية ، وت�شكل جلنة 
االإدارة امل�شرتك���ة)jmc ( بعد ثالثني يوما من  توقيع 
اتفاقي���ة الت�شغي���ل امل�ش���رتك والتي من اأه���م واجباتها 
هو: مراجع���ة الك�شوفات املالية الف�شلي���ة واحل�شابات 
ال�شنوي���ة والتدفقات النقدية واختيار مدقق للح�شابات 
، عل���ى اإن يت�شم���ن برنامج العمل تقدي���رات التكاليف 
لل�شن���وات االأربعة الالحقة ومع���دالت االإنتاج لكل حقل 
وخالل �شتة اأ�شهر من تاريخ املبا�شرة ،ثم يبداأ االنتقال 
م���ن خطة اإعادة التاأهيل : والتي تعني الفرتة التي تبداأ 
من تاريخ بدء النفاذ وتنتهي بعد)36( �شهر من تاريخ 
املوافق���ة على خطة التاأهيل 0 بعدها االنتقال اإىل خطة 
التطوير املحفز يف مده ال تتجاوز الثالث �شنوات و�شوال 
اإىل هدف االإنتاج االأق�شى املتفق عليه �شتة �شنوات من 

تاريخ املبا�شره0
برام���ج العمل واملوازنات :- ير�شل املقاول اإىل جلنة 
االإدارة امل�شرتك���ة )    jmc ( اخلط���ط وبرامج العمل 
ال�شنوية واملوازن���ات وال ي�شمح بتعديل املوازنة اأكرث من 
10% لكل ف�ش���ل �شنوي و 5% ملجموعها الكلي ، وما زاد 
ع���ن ذلك يوؤخ���ذ راأى جلن���ة االإدارة امل�شرتكة وموافقة 
�شركة النفط اال�شتخراجيه0 ومبا اإن العقد مير بثالث 

مراحل متتالية هي :- 

املرحل���ة االأوىل:- ال�شرك���ة اال�شتخراجي���ه م�شغ���ال 
وال�شركة االجنبيه مموال0

املرحل���ة الثانية : - ال�شركة االجنبيه م�شغال ومموال 
بعد )6-12( �شهر ومب�شاركه اإداريه من قبل ال�شركات 

اال�شتخراجيه0
وال�شرك���ة  االجنبي���ه  ال�شرك���ة  الثالث���ة:-  املرحل���ة 

اال�شتخراجيه قاب�شه ودون تدخل اداري0
وم���ا دام���ت ال�شرك���ة اال�شتخراجيه م�شغ���ال للحقل 
امل�شتثم���ر ، ف���ال بد من فت���ح مراكز تكالي���ف ومراقبه 
لغر����ش  املتنقل���ة  للموج���ودات  وح�ش���اب  وا�شتثم���ار 
ال�شيط���رة على النفقات ، وبعد اإن تهياأ ال�شركة املقاولة 
موازنته���ا النقدي���ة وت�ش���ادق م���ن اللج���ان العراقي���ة 
الت���ي تدي���ر احلقل ، تق���وم بتحويل املبال���غ اإىل ح�شاب 
ال�شرك���ة اال�شتخراجي���ه وي�شج���ل يف ح�شاباتها اأ�شوليا 
ويت���م اإر�ش���ال اإ�شع���ار مدي���ن با�ش���م ال�شرك���ة املقاولة 
عن���د اإطف���اء املبال���غ امل�ش���ددة م�شبقا0 كذل���ك ت�شجل 
املبال���غ امل�شتلمة م���ن �شركة الت�شوي���ق باعتبارها �شلفه 
م�شتدمية حت���ى ال يتكرر الت�شديد ويت���م اإبالغ ال�شركة 
املذك���ورة الإجراء القيد ل�شالح ال�شرك���ة املقاولة ، ويف 
نهاي���ة ال�شن���ة يت���م ت�شوية املبال���غ امل�شتلمة م���ن �شركة 
ت�شويق النفط وال�ش���ركات املقاولة على اأ�شا�ش )الكلفة 
+ هام����ش رب���ح 20%( ، ولغر����ش احت�ش���اب العام���ل 
)R( الن���اجت م���ن ق�شم���ة املبالغ املرتاكم���ة باال�شتالم 
عل���ى مرتاكم ال�شرف تفتح ح�شاب���ات متقابلة باملبالغ 
امل�شتلمة واملبالغ امل�شروف���ة ، وال بد من احت�شاب كلفة 
املنتج من خالل فت���ح مركز تكاليف ومراقبه راأ�شمايل 

واأخر ت�شغيلي ل���كل �شركه مقاوله0والقي���ود املحا�شبية 
يف اجلول���ة الثانية لعقود الرتاخي����ش النفطية ) حقل 
احللفاية ( تختلف ع���ن اجلولة االأوىل ) حقول مي�شان 
– البزركان،الفكه،ابوغ���رب ( مث���ال لك���ون االإنف���اق 
عليها ه���و اإنفاق ا�شتثم���اري  يدخل �شم���ن امل�شاريف 
الراأ�شمالي���ة ، لكنها تعود وتلتقي معه���ا مرة اأخرى الآن 
عقود اخلدمة جميعها هي جزء من املوازنة اال�شتثمارية  
لذلك يكون االإنفاق عليه���ا – اإنفاق ا�شتثماري - اأ�شوة 
مب�شاري���ف اجلول���ة االأوىل مقابل ح�ش���اب الدائنون /
�ش���ركات مقاوله بذمة الت�شويق ، حيث يتم غلق ح�شاب 
املبيعات عندها بح�ش���اب وزارة املالية ، وعند الو�شول 
اإىل االإنت���اج التجاري املقرر يتم ال�ش���رف اإىل املقاول 
نقدا اأو عينا ح�شب طلب���ه ويتم غلق ح�شاب /الدائنون 
بح�شاب/االحتياط���ي ) ج���والت الرتاخي����ش( لغر�ش 

تخفي�ش املبالغ امل�شجلة بذمة الت�شويق0
اتفاقي���ة الت�شغي���ل امل�ش���رتك))jOA(( :- خالل 
�شت���ة اأ�شه���ر م���ن تاري���خ توقي���ع العق���د ، يج���ب عل���ى 
ال�ش���ركات االجنبيه مع ال�شري���ك احلكومي الدخول يف 
تل���ك االتفاقي���ة حتى انتهاء م���دة العق���د ، في�شار اإىل 
ت�شكي���ل جلنة ت�شغيل موؤلفه م���ن ممثلني عن امل�شاركني 
م���ن اجل اتخاذ القرارات وو�ش���ع ال�شيا�شات امل�شرتكة 
وتق���دمي املقرتح���ات ل�شرك���ة النف���ط العراقي���ة اأو اإىل 
جلن���ة االداري���ه امل�شرتك���ة))jmc(( ، ومبوجب تلك 
االتفاقي���ة يت���م ت�شكي���ل اللجن���ة امل�شرتك���ة للعملي���ات 
يكون لكاف���ة امل�شرتكني ممثال واح���دا ، وت�شمي اإحدى 
ال�ش���ركات املتعاقدة – املتعاق���د القائد- )LC( وهو 

امل�شرف على اللجنة تلك0

املعاجلــات املاليــة واحلسابيــة لعقــود اخلدمــة النفطيـــة
                         )حقــول نفــط ميســان أنموذجــا(

 شاكر عب موسى الساعدي
مدير حسابات أقدم

     شركة نفط ميسان

       ال�صناعة النفطية عموما حتتاج اإىل اأموال طائلة يتطلب توظيفها يف 
االأ�صول الثابتة)الراأ�صمالية( باالإ�صافة اإىل االأ�صباب الفنية ،جعلت الكثري من 

دول االأوبك ومنها العراق عاجز عن ا�صتثمار ثرواته النفطية بنف�صه، االأمر الذي 
دفعه اإىل اإعطاء االمتيازات لل�صركات الكربى للتنقيب عن النفط وا�صتثماره وفق 
ما جاء بعقود اخلدمة الفنية جلوالت الرتاخي�ص النفطية ،والتي تعالج ماليا من 

خالل  قيود احل�صابات العامة وح�صابات التكاليف وت�صجيل املقبو�صات واملدفوعات 
واال�صتحقاقات املدينة والدائنة وعمليات ال�صرف والت�صديد للتكاليف النفطية 

والتحميالت االداريه املرتتبة على املبالغ اال�صافيه منها،والتكاليف التكميلية 
والفوائد املرتتبة عليها واإجراء املقارنات امل�صتمرة بي معدل التكلفة للربميل املنتج 

وعوائد بيع النفط والتكاليف غري امل�صرتدة والتحميالت االداريه عن م�صاهمة 
مقراتها خارج العراق0
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هيئ���ة ت�شغي���ل احلق���ل)) FOD(( :- وه���ي كيان 
ت�شغيل���ي م�شرتك ال يهدف الربح وغ���ر موؤ�ش�ش ك�شركه 
وم�شتق���ل اإداري���ا ومادي���ا ع���ن ال�شرك���ة اال�شتخراجيه، 
ليلع���ب دور امل�شغل بهدف تنفيذ العمليات النفطية حتت 
 ، )JMC( اإ�ش���راف املقاول وجلنة االداري���ه امل�شرتكة
فخ���الل )30( ي���وم من تاريخ ب���دء النفاذ يت���م تاأ�شي�ش 
ه���ذه الهيئة ، قبلها يقت�شي عل���ى ال�شركة اال�شتخراجيه 
بع���د ب���دء النف���اذ اإن ت�شل���م اإىل املق���اول برنام���ج عمل 
وموازن���ة موؤقت���ني �شارية املفع���ول مل���دة )60( يوما من 
تاري���خ املوافق���ة على خط���ة التاأهيل ، عل���ى اإن تتم فرتة 
التحول بني ال�شركة الوطنية والهيئة املذكورة يف غ�شون 
�شنه واحده من تاري���خ النفاذ0وبعد توليها مهمة ت�شير 
العملي���ات النفطية واكت�شابها �شفة امل�شغل يقوم املقاول 
بدعمه���ا مادي���ا واإداري���ا وفنيا ، عل���ى اإن يق���وم املقاول 
وال�شرك���ة الوطني���ة باالتفاق قب���ل ثالثة اأ�شه���ر من بدء 
تويل – هيئة الت�شغيل – ت�شير العمليات على اإجراءات  
التح���ول من ال�شرك���ة الوطنية اإىل هيئ���ة الت�شغيل مبا ال 
ي���وؤدي اإىل توق���ف العملي���ات النفطي���ه0 عل���ى اإن تق���وم 
تلك الهيئ���ة بتنفيذ اخلطط وبرام���ج العمل واالحتفاظ 
ب�شج���الت التكاليف والنفقات وكاف���ة املدفوعات، وهذه 
املدفوع���ات ميولها املقاول و ي�شرتده���ا كتكاليف نفطية 
اأو تكالي���ف ا�شافي���ه الحق���ا ، وخ���الل العام���ني االأولني 
م���ن عمله���ا تدار تل���ك الهيئة م���ن قب���ل مديرين عامني 
م�شرتك���ني ، واح���د م���ن املق���اول واالأخ���ر م���ن ال�شركة 
الوطنية ، وبعد انته���اء ال�شنتني تدار من قبل مدير عام 
من قب���ل املقاول ونائب ل���ه من ال�شرك���ة الوطنية ، على 
اإن يت���م التناوب عل���ى املنا�شب كل �شنت���ني ، وتكون لهم 
�شالحية تعيني مدراء اأق�ش���ام الهياأة بالت�شاور مع جلنة 
االداري���ه امل�شرتكة)JMC( التي له���ا �شالحية تعيني 
وا�شتب���دال املدير العام ونائبه وغرهما من كبار مدراء 
االأق�شام وحتديد �شالحياتهم بع���د الت�شاور مع ال�شركة 
الوطني���ة، على اإن ي�شغل املق���اول 15% من منا�شب تلك 
الهي���اأة وت�شغ���ل �شرك���ة النف���ط الوطنية الن�شب���ة االأكر 
85% م���ن املعارة خدماته���م اأو املعينني اجل���دد.  وال بد 
 -FOD م���ن اال�ش���اره اإىل اإن – هيئة ت�شغي���ل احلقل
�شوف تك���ون م�شتقل���ة عن ال�شرك���ة الوطني���ة واجلهات 
املتعاق���دة ، وتتوىل مهم���ات العمل اليوم���ي بينما يتوىل 
املقاول االأ�ش���راف والتوجي���ه واالإدارة ل�شوؤون التخطيط 
واجلدول���ة ، ويق���دم التكنولوجي���ا املتقدم���ة واخل���راء 
التقني���ني واالإج���راءات الهند�شية وامل�شرتي���ات ، كذلك 
يق���دم املقاول الدعم للهيئ���ة املذكورة من خالل توظيف 
خدم���ات �ش���ركات ا�شت�شاري���ه ، وباال�شاف���ه اإىل الدعم 
الفن���ي ، هن���اك الدع���م التف�شيل���ي يف ال�ش���وؤون املالية 
واملحا�شبيه0وتكون �شالحية – هيئة الت�شغيل – بحدود 
)20( ملي���ون دوالر للمقاوالت الثانوية وما زاد عن ذلك 
ولغاي���ة )100( مليون دوالر من �شالحية جلنة االداريه 

امل�شرتك���ة )JMC( وم���ا زاد عن ذلك م���ن �شالحية 
ال�شركة الوطني���ة ، على اإن تنظم وزارة النفط برناجما 
�شامال لتاأهي���ل ال�شركات العراقي���ة املتخ�ش�شة لتنفيذ 
تلك املقاوالت الثانوية والتي �شتنفذ من خالل �شركاتها 

االأخرى ال�شانده0
التكالي���ف النفطي���ة :- حتم���ل التكالي���ف النفطي���ة 
)الراأ�شمالية والت�شغيلي���ة( القابلة لال�شرتداد با�شتثناء 
�شريب���ة الدخ���ل على ال�ش���ركات ، حتمل عل���ى احل�شاب 
الت�شغيل���ي عند املبا�ش���رة بالعمل وت�شب���ح واجبة الدفع 
م���ن تاريخ اال�شتحقاق الذي يعني حتقيق زيادة ملمو�شة 
باالإنت���اج ع���ن نقط���ة البداي���ة املتف���ق عليه���ا م�شبقا مع 
الط���رف االأجنبي امل�شماة – ف���رتة التاأهيل – والتي من 
املفرت����ش اإن يزيد االإنتاج فيها بن�شب���ة 10% من االإنتاج 
االأ�شل���ي ، كم���ا يق���وم املتعاق���د بالتام���ني �ش���د خمتلف 
احل���وادث وتعت���ر اأج���ور التامني م���ن �شم���ن التكاليف 
النفطي���ة القابل���ة لال�شرتداد0وت�شدد بن�شب���ة 50% من 
االإي���راد املفرت�ش لت�شدير النفط اخلام ،والذي ي�شاوي 
االإنت���اج × �شع���ر البي���ع ، وحٌتم���ل بن�شب���ة )1% ( م���ن 
م�شروفه���ا الفعلي خ���الل ال�شنة التقوميي���ة - كنفقات 

ادارية عامة - للمقاول االجنبي .
التكاليف االإ�شافية :- وحتم���ل على ح�شاب الت�شغيل 
اأي�ش���ا ،وت�ش���دد جميعه���ا ومب���ا ال يزي���د ع���ن 10% م���ن 
اإي���رادات االإنت���اج االأ�شا�ش���ي ، عل���ى اأ�شا����ش الفائ���دة 
املطروح���ة ب���ني البن���وك يف لن���دن  فائ���دة الليب���ور –

LIBOR - زائدا واحد يف املائة )1%(  اعتبارا من 
تاري���خ ا�شدار فات���ورة التكاليف وتعن���ي : معدل الفائدة 
املحددة كمتو�ش���ط ح�شاب���ي))1000/1(( من الن�شبة 
املئوي���ة من املع���دالت املعرو�شة للودائ���ع بالدوالر لفرتة 
ثالث���ة اأ�شهر،ويتح���دد الليبور بوا�شط���ة البنوك الكرى 
يف لن���دن عند احت�ش���اب الفائدة عل���ى الودائع 0 وت�شمل 
التكالي���ف اال�شافية تكالي���ف اإزالة االألغ���ام التي ت�شدد 
بثم���ان دفعات ربع �شنوية من تاريخ ال�شرف، وحمطات 
حق���ن املاء خ���ارج منطقة العق���د اأو اإن�ش���اء ابنيه خارج 
النطاق املكاين للعق���د ، ومد انبوب نفط رئي�شي مثال ) 
الب���زركان - الف���او ( بطول )272( ك���م تتقا�شم تكلفته 
منا�شف���ًة �شركت���ي - برتوجاينا و�شين���وك ال�شينيتني - 
وجتمي���ع الغ���از وحتليت���ه ال�شتخدامات متع���ددة : منها 
ت�شغيل حمطات كهرباء مي�ش���ان ، وت�شدد جميعها لغاية 
ما يع���ادل ع�شرة يف املائة )10%( م���ن ايرادات االنتاج 
اال�شا�شي . وحٌتمل التكاليف اال�شافية بن�شبة )1%( من 
م�شروفها ال�شن���وي زائد الليبور كاأج���ر مقابل خدمات 

ا�شافية اي منافع على التكاليف اال�شافية اعاله .
 التكاليف غر القابل���ة لال�شرتداد :- وهي التكاليف 
التي ينفقه���ا املقاول االأجنب���ي دون اإن يتحملها الطرف 
العراقي من خالل تخ�شي����ش مبلغ �شنوي قدره خم�شة 

ماليني دوالر ل���� - �شندوق التدريب والتكنولوجيا واملنح 
الدرا�شي���ة – عل���ى اإن يتم ذلك خالل �شن���ه واحده من 
تاري���خ ب���دء النف���اذ ، باالإ�شافة اإىل- ع���الوة التوقيع – 
الت���ي تزيد عل���ى )100( ملي���ون دوالر الأغل���ب العقود ، 
حي���ث تقوم ال�شركات خالل ثالث���ني يوما من تاريخ بدء 
النف���اذ باإي���داع مبلغ نق���دي يف ح�ش���اب م�شريف حتدده 
ال�شرك���ة اال�شتخراجي���ه امل�شتفي���دة ، عل���ى اإن تدخ���ل 
م�شاري���ف التدري���ب كم�شاري���ف الإغرا����ش احت�شاب- 
معام���ل اخلدم���ة – ٌ)R-Factor( فق���ط ولن تكون 
م���ن �شم���ن التكالي���ف النفطية0وكما هو مع���روف بان 
ال�ش���رف امل���ايل يت���م من قبل الط���رف االأجنب���ي وهذا 
يدخل �شم���ن تخ�شي�شات العقود النفطي���ة يف املوازنة 
العامة للدول���ة ، اإال اإن �شركات النفط الوطنية العراقية 
تدخل���ه يف موازناتها الإغرا�ش التوازن النقدي والكلفوي 

واملايل واالحت�شاب ال�شريبي0 
نفق���ات االإدارة العامة :- وت�شمل خدمات كل موظفي 
مقر املق���اول الرئي�شي اأو موؤ�ش�شات���ه الفرعية عدى تلك 
غ���ر القابلة للدفع باالإ�شاف���ة اإىل م�شاهمة مقر املقاول 
الرئي�ش���ي اأو موؤ�ش�شات���ه الفرعية يف العملي���ات النفطية 
ذات الطبيع���ة غ���ر امللمو�ش���ة واأي���ة كلفه غ���ر مبا�شره 
�شتحم���ل بن�شبة 1% م���ن امل�شروف الكلي خ���الل ال�شنة 
التقوميي���ة، م���ا ع���دى املدفوع���ات اإىل االإدارة العام���ة 
�شي�شاهم بها املقاول وال�شركة اال�شتخراجيه بالت�شاوي0
التحمي���الت االإداري���ة :- تعت���ر م�ش���روف واإي���راد 
يف نف����ش الوق���ت ، فهي م�شروف عندما تك���ون ال�شركة 
املقاول���ة م�شغال ، واإيراد عندما تكون �شركة اال�شتخراج 
حت�ش���ب   %50 البالغ���ة  الن�شب���ة  ن�ش���ف  الأن  م�شغ���ال، 
ل�شاحلها00فقبل ا�شتالم العمل من قبل – هيئة ت�شغيل 
احلقل – )FOD(  تك���ون �شركة النفط الوطنية هي 
امل�شغ���ل وم���ن يدي���ر العملي���ات النفطي���ة ، بينم���ا يكون 
ال�شرف من قبل ال�شركات االجنبيه لقاء فائدة لها هي 
التحميالت االداريه منا�شفَة )50%( للطرفني العراقي 
واالأجنب���ي ، ولك���ن عندم���ا ت�شتلم العمل- هيئ���ة ت�شغيل 
احلق���ل – تتحمله ال�ش���ركات االجنبيه بن�شب���ة %100 ، 
كذل���ك اجر املكافاأة تق���وم ال�شركة املقاول���ة با�شرتداده 
وزارة  اأو   )SOMO( النف���ط ت�شوي���ق  �شرك���ة  م���ن 
املالية بالدف���ع النقدي اأو بالدف���ع العيني ) نفط خام ( 
بعد تو�شيط ح�شاب املبيع���ات يف �شجالت �شركة ت�شويق 
النفط ، ويف حالة الدفع العيني يتم غلق ح�شاب التمويل 
بح�ش���اب الت�شويق ويكون التبويب املحا�شبي على ح�شاب 
االحتياط���ي الع���ام0 واأحيانا تكون ال�شرك���ة املقاولة هي 
املم���ول للعمليات وم�شغال لها بنف����ش الوقت اإما �شركات 
النف���ط الوطنية تقوم باالإ�شن���اد والدعم لتلك ال�شركات 
فقط وعليه يج���ب مقابلة االإي���رادات وامل�شروفات وفق 

مبادئ املحا�شبة املطبقة يف العراق0
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ر�شم االأج���ر يف الرميل الواحد :- ويطلق عليه عائد 
اخلدم���ة اأو اجر املكافاأة ويعن���ي: االأجر املدفوع للمقاول 
)ال�ش���ركات االجنبي���ه + ال�شري���ك احلكوم���ي ( مقاب���ل 
االإنت���اج الت�شاع���دي للنف���ط اخلام اأي ه���و : عبارة عن 
مكافاآت لل�شركات النفطية املتعاقدة معنا نتيجة متويلها 
النفقات النفطية والنفقات التكميلية القابلة لال�شرتداد 
دون احل�ش���ول على فائدة اأخرى عليها ، على اإن يح�شب 
ه���ذا العائ���د ف�شليا اإي كل ثالث���ة اأ�شهر ويعم���ل به بعد 
االإنتاج التجاري االأول )70( اإلف برميل يوميا مثال على 
اإن يحاف���ظ علي���ه ملدة)90( يوما ، ويحم���ل على ح�شاب 
العملي���ات بال���دوالر االأمريكي من خ���الل �شربه ب�شايف 
االإنتاج ، ور�شم االأجر تلك غر ثابت واإمنا يخ�شع ملعامل 
ت�شحيح )R.F(امل�شتخل����ش من ن�شبة جمموع املقدار 
الرتاكمي للنق���د امل�شتلم من قبل املقاول يف نهاية ال�شنة 
اإىل املقدار الرتاكمي للم�شاريف املنفقة من قبل املقاول 
، اإي كلم���ا ارتفع���ت ن�شب���ة ت�شديد التكالي���ف امل�شروفة 
انخف����ش موؤ�شر ذال���ك املعامل وبالت���ايل انخف�ش ر�شم 
االأج���ر املدفوع لل�شركات والعك����ش �شحيح ،مع مالحظة 
اإ�شاف���ة تكاليف التدريب والتطوير التي يتحملها املقاول 
غر القابلة لال�شرتداد الإغرا�ش احت�شاب املعامل فقط0
االإنت���اج  بط���رح  ع���ادَة  االإ�ش���ايف  االإنت���اج  ويح�ش���ب 
االأ�شا�شي من االإنتاج املتحقق يف ال�شنة املعينة ، واالإنتاج 
االأ�شا�ش���ي ي�شاوي االإنت���اج االأويل متناق�ش���ا مبعدل %5 

�شنويا وكاالتي : 

ترتاكم تكاليف النف���ط ور�شم االأجر وي�شدد ال�شايف 
الرتاكم���ي تباع���ا ومب���ا ال يزيد ع���ن 50% م���ن اإيرادات 
االإنت���اج االإ�ش���ايف الن���اجت م���ن عملي���ه ح�شابي���ه تق�شي 
ب�ش���رب ن�شبة االإنت���اج االأويل بعام���ل االنخفا�ش العائد 

لذلك الربع ، على اأ�شا�ش ال�شيغة التالية :-
االإنتاج االأ�شا�شي للربع ال�شنوي= ن�شبة االإنتاج االأويل 

الالحق)95،.( االنخفا�ش  × عامل 
وعادة تعطى االأولوية عند الت�شديد للتكاليف النفطية 
،ويح�ش���ب معام���ل اخلدم���ة )R.F( املنج���ز م���ن قبل 

ال�شركات االجنبيه يف نهاية ال�شنة التقوميية كما يلي :-
معام���ل اخلدمة )R.F( = املق���دار الرتاكمي للنقد 
امل�شتل���م م���ن قب���ل املق���اول يف نهاي���ة ال�شن���ة  /  املقدار 

الرتاكمي للم�شاريف املنفقة من قبل املقاول
                          =  )  تكاليف النفط   +    ر�شم االأجر(  
/  )النفقات امل�شروفة + م�شاريف �شندوق التدريب(

ويوزع وفق ن�شب متف���ق عليها بني ال�شركات االجنبيه 
وال�شريك احلكومي ووفقا لبنود العقد وكما يلي :-

دخ���ل  للدولة)�شريب���ة  �شريب���ة   %35  •
ال�شركات(

احلكومي لل�شريك   %25  •
االجنبيه لل�شركات   %40  •

االجنبي���ه  ال�ش���ركات  اإح���دى  ت�شتطي���ع  ال  وعندم���ا 
املوؤتلفة من متوي���ل ح�شتها ، تتوىل بقية ال�شركات ذلك 
وحتم���ل املدفوعات بفائدة ه���ي ) LIBOR( م�شافا 
اإلي���ه 5% واإذا ا�شتمر االإخفاق تتح���ول ح�شتها اإىل بقية 
ال�ش���ركات اأو ا�شتبداله���ا ب�شرك���ه اخرى0وعندما ي�شل 
ر�شم االأجر اإىل احل���د االأدنى �شوف يخ�شع لتعديل اأخر 
جديد ي�شمى)معامل التحفيز( املتاأتي من ن�شبة االإنتاج 
الفعلي اإىل االإنتاج املتعاقد عليه ، وي�شتخدم هذا املعامل 
عن���د ال�ش���رورة الق�شوى عندم���ا يطلب م���ن ال�شركات 
امل�شتثمرة النزول باالإنتاج دون امل�شتوى املطلوب الأ�شباب 

منها عدم الق���درة على الت�شري���ف ، لتعوي�شهم عن ما 
ي�شمى ) الدخل ال�شائع ( ، فلو نزل االإنتاج اإىل الن�شف 
عندئذ معامل اخلدمة يرتفع اإىل )2،16( دوالر للرميل 
باملتو�شط املوزون مثال ، وح�شة ال�شركات منه ) 1،62( 
دوالر وبعد ال�شريبة ت�شبح )1،05( دوالر:-                         

 معام���ل التحفي���ز  =    االإنت���اج الفعل���ي   /    االإنتاج 
املتعاقد عليه

وكم���ا مو�ش���ح يف اجل���دول التف�شيل���ي ال���ذي  يب���ني  
احلق���ول امل�شتثم���رة يف حمافظة مي�ش���ان �شمن جولتي 

الرتاخي�ش االأوىل والثانية:-
ال�شج���الت املحا�شبي���ة واملدق���ق ال���دويل :- يحتفظ 
امل�شغ���ل واملتعاقد ب�شجالت حما�شبيه مبوبه وفق املبادئ 
واالإج���راءات املقبول���ة يف �شناعة النف���ط العاملية كذلك 
وثائق ال�شرف مع كميات واقيام النفط املنتج واملخزون 
وامل�شتلم وتك���ون جميع املعلومات تل���ك باللغة االنكليزية 
مع ملخ����ش عنها باللغ���ة العربية، عل���ى اإن تخ�شع تلك 
ال�شجالت والوثائق ملدقق ح�شابات دويل ذو كفائه عاليه 
مب�شارك���ة �شركة تدقيق عراقي���ه معه وله مكتب م�شرتك 
معها يف العراق ، وتر�شل نتائج التدقيق يف غ�شون ثالثة 

اأ�شهر بعد نهاية ال�شنة اإىل ال�شركة اال�شتخراجيه 0
كذل���ك ير�شل الط���رف االأجنب���ي املتعاق���د ك�شوفات 
التكالي���ف واأج���ور اخلدم���ة خالل ف���رتة )45( يوما من 
نهاي���ة كل ف�ش���ل ، وعن���د االعرتا����ش من قب���ل ال�شركة 
اال�شتخراجي���ه يبل���غ املتعاقد كتابَة ويلج���ا الطرفان اإىل 
احل���ل الودي اأو ع���ن طريق خبر حماي���د اأو اإىل حتكيم 

)غرفة التجارة الدولية( يف باري�ش0
 -: )SOMO( العالق���ة مع �شركة ت�شوي���ق النفط
تعت���ر �شركة ت�شويق النف���ط العراقية  �شريك رئي�شي يف 
كافة جوالت الرتاخي�ش باعتبارها اجلهة املخولة ر�شميا 
بت�شديد امل�شتحق���ات ل�شركات النفط االجنبيه املتعاقدة 
، �ش���واء كان الت�شدي���د نقدا اأو عين���ا ) نفط خام ( ، لذا 
ف���ان كافة القي���ود املحا�شبي���ة �شوف تك���ون هرميه تاأتي 
من القم���ة اإىل القاعدة وب�شكل تدريج���ي ، لغر�ش عدم 
التك���رار يف ت�شجي���ل العمليات احل�شابي���ة الن ال�شركات 
اال�شتخراجي���ه ت�شجله���ا باعتباره���ا م�شاري���ف لغر�ش 
مقابلة االإي���رادات املتحققة من بيع النفط اخلام،وذلك 
بجعل �شركة الت�شويق مدينة وح�شاب/املبيعات دائن مع 

مالحظة النقاط التالية:-
1-اإن املبالغ التي ت�شدد اإىل ال�شركات املقاولة مل تقم 

ال�شركات اال�شتخراجيه بدفعها0
2- اإن املبال���غ املطال���ب به���ا واأدخل���ت ال�شجالت هي 
كلفة اجلهد الوطن���ي واجلهد االأجنب���ي، وهام�ش الربح 
ل���كل منهم���ا ، وبع���د ت�شديد كلف���ة اجله���د االأجنبي يتم 

مطالبة �شركة الت�شويق بت�شديد املبالغ االخرى0
الك�شوفات املالية واملعاجلات احل�شابية :- 

لق���د اأف���رزت عق���ود اخلدم���ة الفني���ة جمموع���ه من 
التكالي���ف ) م�شرتده وغر م�ش���رتده( دفعتها ال�شركات 
االجنبي���ه امل�شتثم���رة يف القط���اع النفط���ي املطلوب من 
ال�ش���ركات النفطي���ة العراقي���ة ت�شدي���د امل�ش���رتدة منها 
اإىل الط���رف االأجنبي خالل ف���رته زمنيه حمدده، ميكن 

تلخي�شها باالتي :- 
التكاليف النفطية /ت�شغيلية وراأ�شماليه  -1

رسم األجر= اإلنتاج اإلضافي × المعامل

______________________________________________________________

معامل الخدمة                  اقل من1    من 1الى ما    من 1.25 إلى ما          من1.5الى     من 2صعودا

   R.F                  دون  1.25       دون1.5                ما دون2   

------------------------------------------------------------------------------------------------
--

رسم األجر/حقل الحلفاية     1.40           1.12            0.84                    0.56              0.28

رسم األجر/حقول ميسان     2.30          1.84             1.38                   1.15              0.69 
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والتحميالت االإدارية املرتتبة على التكاليف النفطية 
اال�شافيه0

وراأ�شمالي���ه  /ت�شغيلي���ة  اال�شافي���ه  التكالي���ف     -2
والفوائد املرتتبة عليها0

3 -  التحمي���الت االداري���ه عن م�شاهم���ة مقراتها يف 
اخلارج.

اإم���ا ك�شوفات املطالبة املالية التي يقدمها امل�شغل اإىل 
�شركة النفط اال�شتخراجيه الواجب م�شادقتها من قبل 

االأجهزة الفنية واملالية والتدقيقية هي :-
1-  ك�ش���ف احل�شاب الف�شل���ي:- على ال�شركة 
املقاول���ة وامل�شغ���ل اإن تق���دم اإىل ال�شرك���ة اال�شتخراجيه 
يف غ�ش���ون )45( يوم م���ن نهاية كل ربع �شن���وي بيانات 
ع���ن تكاليف النفط والتكالي���ف اال�شافيه باالإ�شافة اإىل 

التقارير االأخرى وبيان احل�شاب الت�شغيلي0
ك�ش���ف احل�ش���اب ال�شن���وي:- عل���ى املقاول   -2
وامل�شغ���ل اإن يق���د اإىل ال�شرك���ة اال�شتخراجيه يف غ�شون 
ثالث���ة اأ�شه���ر اعتب���ارا م���ن الي���وم االأخر م���ن كل �شنة 
تقوميية بيانا ع���ن تكاليف النف���ط والتكاليف االإ�شافية 

باالإ�شافة اإىل التقارير وبيان احل�شاب الت�شغيلي 0
ك�ش���ف املطالبة:- وه���ذا الك�شف يقدم بعد   -3
مرور )90 ( يوم من بدء االإنتاج التجاري الذي يجب اإن 

يحافظ عليه امل�شغل خالل تلك 
   الف���رتة كمع���دل يومي وبعد تدقيقه م���ن قبل �شركة 
النف���ط اال�شتخراجي���ه تر�ش���ل ن�شخ���ة من���ه اإىل وزارة 
النفط/ جلنة ا�ش���رتداد الكلف وم�شادقة ال�شيد الوزير 
علي���ه ير�ش���ل اإىل �شرك���ة ت�شوي���ق النف���ط العراقية التي 
تق���وم بدوره���ا باالإيع���از اإىل  املق���اول برف���ع الكمية من 
النف���ط اخلام ح�ش���ب ال�شعر ال�شائد يف �ش���وق الت�شدير 

م�شلم���َا عل���ى اأ�شا����ش )FOB( عند موق���ع الت�شليم ، 
بع���د اأن تق���وم �شركة النف���ط اال�شتخراجي���ه ومن خالل 
اأق�شامه���ا املالي���ة بت�شجي���ل كاف���ة امل�شروف���ات القابل���ة 
لال�ش���رتداد مبا فيه���ا – التكاليف النفطي���ة واالإ�شافية 
- الت�شغيلي���ة والراأ�شمالي���ة واال�شتك�شافية وامل�شروفات 
العام���ة الت���ي ت�شكل 1% م���ن جمموع النفق���ات املذكورة 
،وفت���ح ح�شاب���ات متكامل���ة بتكالي���ف االأ�ش���ول وتكاليف 
املواد والتكالي���ف الت�شغيلية مبوبة ح�شب عنا�شرها مثل 
امل�شتلزم���ات ال�شلعي���ة واخلدمية والروات���ب 0000الخ ، 
م���ن تاريخ املبا�شرة بالعمل لغر����ش اإطفائها  وال�شيطرة 
على قوائ���م الت�شدي���د املطلوبة من خ���الل �شبط �شايف 
التكاليف النفطية واالإ�شافية غر املدفوعة مع احت�شاب 
العوائد النفطية ومعامل اخلدمة  وعوائد اأجور اخلدمة 
امل�شتحق���ة بالتع���اون مع االأجه���زة التدقيقي���ة التي تقوم 
بتدقي���ق اأ�شع���ار امل�شرتيات واالأج���ور وامل�شاريف العامة 
واملراجع���ة امل�شتم���رة للك�ش���وف املالي���ة منع���ا للتج���اوز 
والف�ش���اد املحتم���ل ،ومتابع���ة ترمي���ز املوج���ودات وف���ق 
ت�شنيف���ات املوج���ودات املطبق يف ال�شرك���ة مع احت�شاب 
االندثار ال�شنوي على تلك املوجودات،على اإن تقوم هياأة 
العمليات مبتابعة االإنت���اج ال�شهري والف�شلي من النفط 

اخلام للحقل امل�شتثمر0 
4- دع���م البيانات ال�شنوية بوا�شطة تقرير �شادر من 
مدقق ح�شابات م�شتقل ذو موؤهالت معرتف بها عامليا0
5-يتوجب اإن تظهر احل�شابات وال�شجالت ما يلي:- 

اأ -تكاليف االأ�شول :- وت�شمل:-      
  )1( - عمليات احلفر وكلفة كل بئر0

  )2( - من�ش���اآت االإنت���اج: مثل خط���وط تدفق النفط 
وحمطات عزل الغاز0

 )3( - من�شاآت نقل النفط اخلام والغاز امل�شاحب0
   )4( - اخلزانات احلقلية وحمطات ال�شخ0

   )5( - ت�شهيالت البناء التحتي واملراكز ال�شناعية0
ب- تكاليف املواد:- وت�شمل:-

)1(- الكميات
  )2(- االأ�شعار

  ج - التكاليف الت�شغيلية :- مبوبة ح�شب عنا�شرها
 )1(- الرواتب

)2(- م�شتلزمات االإنتاج ال�شلعية
 )3(- م�شتلزمات االإنتاج اخلدمية

6- تكون احل�شابات مبوبة ح�شب االأن�شطة:- 
اأ -اال�شتك�شاف 

ب -االإنتاج
ت -التخزي���ن   وتبوب اأي�شا كنفقات اإلزامية ونفقات 

تكميلية
ث -النقل 

ج -اخلدمات امل�شاعدة
7- تع���د ح�شابات ختامية كاملة وم���ن بينها امليزانية 
العمومي���ة وتت�شمن:ح�ش���اب الت�شغي���ل الذي ه���و تقرير 
ف�شلي ع���ن التكاليف النفطية والتكاليف االإ�شافية على 
اأ�شا����ش اال�شتحقاق واأخر على اأ�شا����ش نقدي0وامليزانية 
اأ�شا����ش  عل���ى  احلقيقي���ة  التكلف���ة  مقاب���ل  التقديري���ة 
اال�شتحق���اق واالأ�شا����ش النقدي وتقري���ر مطابقة الكلف 

على اأ�شا�ش اال�شتحقاق مع االأ�شا�ش النقدي0
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8-  مت�ش���ك احل�شاب���ات وف���ق نظام متفق عليه م���ن قبل جلنة 
االإدارة امل�شرتكة ولكل �شركة نفط مقاولة نظام ح�شابي خا�ش بها 

وكما يلي:-
 S.A.P )systems Application and اأ -نظام

-:)products
)�شين���وك(  �شرك���ة  تطبق���ه  النظ���ام  ه���ذا 
نف���ط  حق���ول  يف  امل�شتثم���رة   )CNOOC(ال�شيني���ة
مي�شان)البزركان،الفكه،اأب���و غرب( وه���و نظام برجميات اإدارية 
ي�شاع���د ال�ش���ركات على االرتق���اء باأعمالها وربطه���ا بنظام واحد 
يكف���ل لها الرتاب���ط وكف���اءة االأداء والتوافق فيما بينه���ا وفروعها 
املنت�ش���رة يف كافة اإنحاء الع���امل ، وقد ا�شتخدم ه���ذا النظام من 
قبل العديد من ال�شركات العاملية وخا�شة ال�شعودية اأمثال) �شابك 
وارامك���و( لكونه نظام قوي ومتما�شك لذال���ك يزداد الطلب عليه 
عامليا،لكن���ه مكلف مالي���ا ويكلف ع�شرات املالي���ني من الدوالرات 
،وكلم���ا زاد حج���م ال�شرك���ة وتو�شع���ت اأعماله���ا زاد ا�شتخ���دام 

التطبيقات0وي�شمل:-
    Financial Accounting احل�شابات املالية      

      Controlling م�شروفات ال�شركة الداخلية   
    �شلم املوظفني والرواتب والعالوات واملخ�ش�شات واملكافاآت 

    Human Resource
        Production Planning  خطط االإنتاج                    

                                    Treasury املخاطر   
:)SUN)sun system ب -نظام

  P.ch–  )ه���ذا النظام تطبقه �شركة )برتوجاين���ا ال�شينية
- امل�شتثم���رة يف حقل احللفاية النفط���ي ، ويعتر هذا النظام حل 
عاملي لالإدارة املالية وقاعدة اأ�شا�شيه الإعداد التقارير املالية وبقية 
االإعم���ال التكميلية مثل وظيفة ال�شراء واملبيعات واإدارة املواد وهو 
اح���د احللول للمحا�شبة املوحدة التي ميك���ن ن�شرها على ال�شعيد 
العامل���ي لتلبية االحتياجات باأقل كلفة ، وق���د �شمم اأ�شا�شا لغر�ش 
الو�ش���ول الفوري اإىل كاف���ة املعلومات املالي���ة واملحا�شبية الالزمة 
التخاذ القرارات ال�شريعة والفعالة مبا يف ذلك احل�شابات الدائنة 

وامل�شتحقات واالأ�شول الثابتة0
تقييم االأداء:-

عل���ى الرغم من اخل���رة التقنية والفنية والق���درات التمويلية 
ال�شتغ���الل الغ���از الطبيع���ي وامل�شاح���ب للنف���ط ال���ذي ينتج منه 
يومي���ا بح���دود ملي���ار وخم�شمائة ملي���ون قدم مكع���ب ، وي�شتهلك 
من���ه بح���دود)800( ملي���ون قدم مكع���ب للحاجة املحلي���ة ، بينما 
بح���دود )700( مليون قدم مكعب يت���م حرقها يف اجلو،باالإ�شافة 
اإىل امل���ردودات املالية التي يح�شل عليه���ا العراق من توقيع عقود 
اخلدم���ة الفنية والتي حتت���اج اإىل مئات املليارات م���ن الدوالرات 
لغر�ش تنفيذها م���ن قبل وزارة النفط ، فقد نواجه م�شاكل كثرة 
اإثناء تطبيق تلك العقود منها ما يتعلق بالقوانني العراقية الواجب 
تطبيقه���ا واالأخر داخلي يتعلق بال�شركات اال�شتخراجيه وما ورثته 
من اأ�شاليب عمل روتينية، ومنها ما يتعلق بال�شركات االأجنبية وما 
متار�ش���ه من اأ�شاليب عمل غ���ر مقبولة من قبلن���ا وغر معتادين 

عليها واأهمها :-

1-م�شروف���ات املقاول املحلية واخلارجي���ة التي ترد يف قوائم 
الت�شدي���د عن���د املطالبة به���ا، ال عل���م لل�شرك���ة اال�شتخراجيه بها 
واغل���ب تلك القوائ���م يف مقراتهم الفرعي���ة يف دبي حيث حتتفظ 
بح�شاباته���ا هن���اك ، وبالرغ���م م���ن وج���ود القليل م���ن املعلومات 
احل�شابي���ة ) تل���ك الت���ي تتعل���ق مب�شروفاته���ا يف الع���راق فقط ( 
ف���ان تلك ال�شركات جلاأت زي���ادة يف التحفظ اإىل ح�شر الوظائف 
اب�ش���ط املعلوم���ات  اإىل اعتب���ار  باأيديه���م باالإ�شاف���ة  احل�شابي���ة 

احل�شابية من االأمور ال�شرية املحدود تداولها بني موظفيها0
2-االعتماد على مدقق دويل لي�ش له مكتب يف العراق ولي�ش له 
�شريك عراقي ال يعطي م�شداقية وحيادية للعمل التدقيقي0علما 
باأن���ه ح�شلت موافق���ة جمل�ش ال���وزراء مبوجب الق���رار رقم 443 
ل�شن���ة 2011 عل���ى اإ�شدار نظام رق���م )7( التعدي���ل االأول لنظام 
ممار�ش���ة مهنة مراقبة وتدقيق احل�شابات رقم )3( ل�شنة 1999) 
اإن تكون فروع �ش���ركات التدقيق غر العراقية جمازة وفقا لنظام 
ف���روع ومكاتب ال�شركات االأجنبية رقم )5( ل�شنة 1989 مع وجود 

عقد م�شاركة م�شاهم عراقي مع م�شاهم غر عراقي(0
3-ن�ش���ت العق���ود �شراحة بان تق���وم ال�شرك���ة اال�شتخراجيه 
بت�شدي���د املبال���غ املتن���ازع عليها وغر املتن���ازع عليها قب���ل اإجراء 
ت�شوي���ة النزاع���ات، هذا م���ا يخ�ش اجلول���ة االأوىل0اما ما يخ�ش 
اجلول���ة الثاني���ة ف���ان ال�شرك���ة اال�شتخراجي���ه ت�ش���دد املبالغ غر 
املعرت����ش عليه���ا بانتظار حل االإ�شكاالت خالل ف���رتة ثالثة اأ�شهر 

من تاريخ ا�شتالم االعرتا�ش0
4-كل امل���واد امل�ش���رتاة للعملي���ات النفطي���ة يج���ب اإن ت�شرتى 
باالأ�شع���ار التناف�شي���ة ومن موردين عامليني ولك���ن ما يجري عك�ش 

ذلك ، واغلب م�شرتياتهم من �شركات �شينية من بلدانهم0
5-عندم���ا ت�شبح هيئة ت�شغيل احلق���ل)FOD( هي امل�شغل 
بع���د فرتة �شنة من تاريخ النفاذ يتعني على ال�شركة اال�شتخراجيه 
حتوي���ل جميع ال�شج���الت املحا�شبية املتعلقة باحل�ش���اب الت�شغيلي 
اإليه���ا ، مما يتطل���ب تفعيلها وتن�شي���ب كوادر حما�شبي���ة متمر�شة 

اليها0
6-اهتمام االإدارات العليا يف ال�شركات اال�شتخراجيه بامل�شاكل 
الفنية فقط وعدم اهتمامه���م باالأنظمة املالية واملحا�شبية كعامل 
اأر�ش���ادي لبيان نقاط القوة وال�شع���ف يف التنفيذ ، اأن االمر املثر 
للده�شة اأن اأمور املحا�شبة ال تناق�شها �شوى ثلة قليلة من امل�شئولني 
يف ال�ش���ركات النفطية رغ���م اهميتها البالغ���ة ، واأن ادراك القليل 
لدور املحا�شبة احليوي وعدم �شعيهم اىل تو�شيع هذا الدور ودعمه 

يثر قلقا من امكانية حدوث مزيد من االزمات يف امل�شتقبل .
7-ع���دم تطوير النظم القدمي���ة والنق�ش الكبر يف املعلومات 
املالي���ة واملحا�شبية وان�شغ���ال امل�شئولني يف االأجه���زة املالية بالكم 
الهائ���ل م���ن املعام���الت الورقية اأبعده���م عن متابع���ة احل�شابات 
املالي���ة لل�ش���ركات االجنبية0ل���ذا وج���دت ال�ش���ركات االأجنبية ما 
تبغي م���ن اإجراء وقائي �ش���د �شيا�شة تعريق الوظائ���ف احل�شابية 
عندم���ا عمدت اإىل تقلي����ش ال�شالحيات للوظائ���ف التي ي�شغلها 

العراقيون0
8-انعدام التعاون الفني امل���ايل يف التخطيط والرقابة ، وهذا 
 )JMC( م���ا الحظناه من �شعور بع�ش روؤ�ش���اء اللجان امل�شرتكة
بامل�شايق���ة عن���د ح�ش���ور ممثل���ي التدقي���ق ومكتب املفت����ش العام 
جل�ش���ات اجتم���اع تلك اللج���ان ، فغالبا ما يتم غ����ش الطرف عن 
اأهمي���ة املحا�شب���ة والتدقي���ق بل ينظر اليه���ا ك�اأم���ور يطغي عليها 

الرتابة وامللل ... بينما اجلهل باأمور املحا�شبة واأهميتها بات ميثل 
خطرا داهما يف ظل العوملة وال�شركات املتعددة اجلن�شيات .

9-اأن م���ا يه���م امل�شغل االأجنبي: هو احل�ش���ول على اكر كمية 
من االإرباح نتيجة الت�شغيل الطويل للحقل ، لذا يجب مراعاة ن�شبة 
اال�شتنف���اذ اأو ن�شب���ة االندثار م���ع مراعاة العم���ر االإنتاجي املقدر 

للكمائن واملعدات واالآالآت0-
االأوىل  اجلول���ة  �شم���ن  املطروح���ة  النفطي���ة  10-احلق���ول 
للرتاخي����ش النفطي���ة �شب���ه متكامل���ة وبن�ش���ب عالي���ة ) الرميلة 
ال�شمالية واجلنوبية وغرب القرنه والزبر وحقول مي�شان ( ،ومن 
املمكن للجهد الوطني تاأهيلها بالتعاقد مع �شركات نفط عاملية من 

خالل تقدمي امل�شورة والدعم الفني0
11-مبوج���ب اجلولة الثانية للرتاخي����ش النفطية والتي ت�شمل 
ع�ش���رة حقول نفطي���ة ،اأحيلت منه���ا �شبعة حقول م���ن �شمنها – 
حق���ل احللفاية النفطي - �شوف ت�شيط���ر ال�شركات املتعاقدة على 
عملي���ات اال�شتك�شاف والتطوير واالإنت���اج ، بينما يف اجلولة االأوىل 
والت���ي ت�شمل �شت���ة حقول نفطية،اأحيلت منه���ا اأربعة حقول نفطية 
م���ن �شمنه���ا – حقول نفط مي�ش���ان – ) الب���زر كان ، الفكه ، اأبو 
غ���رب( �ش���وف حت�شل ال�ش���ركات االأجنبية على ال���دور الكبر يف 
�شن���ع الق���رار يف جمي���ع احلق���ول وادارتها0وبذل���ك يك���ون حتت 

�شيطرتها 75%من االحتياطي النفطي العراقي املقدر0
 Study(12-املبال���غ املخ�ش�شة لفقرة الدرا�شات والبحوث
Research & ( ال���واردة يف كل ميزاني���ة �شنوي���ة يقدمه���ا 
امل�شغ���ل غام�شة ويجب اإ�ش���راك هيئة ت�شغيل احلق���ل بها واطالع 
�شرك���ة النفط اال�شتخراجيه عليها من باب املعرفة العلمية ،والتي 

ت�شل اأقيامها اإىل ع�شرات املاليني من الدوالرات0
13-روات���ب ال���كادر االأجنبي امل�شغ���ل للحق���ول النفطية عالية 
ج���دا مقارنة برواتب ال���كادر العراق���ي املنخف�ش���ة ،وعلى الرغم 
م���ن حتدي���د رواتبهم مبوجب كت���اب وزارة النفط/دائ���رة العقود 
 2010/11/30 يف   2381 املرق���م  البرتولي���ة  والرتاخي����ش 
باعتم���اد جدول خا�ش بذل���ك ، لذا نرى اإن تق���وم �شركات النفط 
اال�شتخراجي���ه بدفع رواتبهم من قبله���ا وفق اجلدول املذكور بدال 

من قيامهم بذلك وفق اجتهاداتهم اخلا�شة0
14-اأم���ام ه���ذه امل�ش���اكل التي خلفته���ا عقود اخلدم���ة الفنية 
كونن���ا حديث���ي العه���د بها ، جن���د يف الطرف االأخر هن���اك فوائد 
كث���رة يجنيه���ا االقت�ش���اد العراق���ي عموم���ا و�شركاتن���ا النفطية 
اال�شتخراجي���ه خ�شو�شا ،منه���ا ارتفاع اإي���رادات النفط العراقي 
نح���و) 194 ( ملي���ار دوالر ع���ام 2017 م���ن خ���الل ت�شدي���ر م���ا 
يق���رب م���ن ) 10 ( مليون برمي���ل يوميا ، باالإ�شاف���ة اإىل حتديث 
ال�شناعة النفطية العراقي���ة ودعمها بالتقنية احلديثة واخلرات 
الت���ي يح�شل عليها موظفونا بالتدريب والتطوير والدرا�شات التي 

اأقرتها تلك العقود0
 امل�شادر:--

1-جملة درا�شات اقت�شادية – العدد 26 ل�شنة 2011م – بيت احلكمة - بغداد

2-كرا����ش وثيقة املعاجلات احل�شابية للحقول املنتجة وغر املنتجة / د0جا�شم حميد 
زعيل

3-جملة املحا�شب – عدد كانون االأول عام 1972م - بغداد
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لعل من اهم العالمات لتدهور او�شاع البالد هو تراجع دور رجال االعمال من �شركات، بانواعها 
املختلفة وم�شالح وم�شارف.. التي تعتر مع املزارعني يف اية امة ال�شبكة احلقيقية لالقت�شاد 

الوطني.
ولال�شف ال�شديد فان الثقافات املنت�شرة يف او�شاط �شعبنا تتعامل مع هذه احلقيقة وفق روؤى 
مغلوطة.. ت�شربت الينا عر املماحكات الطويلة بني اال�شرتاكية والراأ�شمالية يف الدول التي راأت 

هذه االمناط من االقت�شاديات.. فالثقافة املتولدة عندنا �شطحية ومنقولة، وغر مدعومة بتجارب 
عملية.. فهي ه�شة يف احلالتني. خالفًا للتجارب العاملية، حيث للكلمات معانيها ولالنظمة القائمة 

ا�ش�شها ونتائجها االيجابية، رغم افرازاتها ال�شلبية. فباال�شرتاكية �شار االحتاد ال�شوفياتي 
قطبًا معاداًل للواليات املتحدة.. بل املتفوق احيانًا، رغم الكلف االجتماعية الهائلة.. ويف االرواح 

واحلريات الفردية والعامة.. وال�شيطرة بالقمع على �شعوب اخرى.
وو�شلت الدول الغربية بالنظام الراأ�شمايل اىل الرقي االقت�شادي واحل�شاري والعلمي 

واالجتماعي، رغم النظام اال�شتعماري الذي فر�شته على العامل.. وزجها البلدان يف حروب عاملية.. 
وامناط تطور مدمرة للبيئة واحلياة واحل�شارات االخرى. فال�شراع بني التوجهني هناك حقيقي 

ينتقل من مرحلة اىل اخرى.. فال اال�شرتاكية باتت هي اال�شرتاكية التي تكلم بها مارك�ش.. وال 
الراأ�شمالية هي الراأ�شمالية التي تكلم بها ادم �شميث.. فا�شرتاكية اليوم اقرت باقت�شاديات 

ال�شوق.. واقرت راأ�شمالية اليوم، بدور الدولة االقت�شادي.
رجل االعمال هو لي�ش جمرد ممثل الراأ�شمالية، والقطاع العام هو لي�ش ممثل اال�شرتاكية.. رجال 

االعمال و�شركاتهم ون�شاطاتهم يف كافة احلقول، هم املنظومة االقت�شادية للمجتمع.. والقطاع 
العام هو املرتكز للجهاز االقت�شادي للدولة.. االثنان قد ينحرفان ويتجاوزان حدودهما، مما 

يتطلب و�شع ال�شوابط.. لكن االثنني �شرورتان لكل اقت�شاد وبلد. وان اوزان كل منهما تعتمد على 
الظروف والقدرات.. فرجل االعمال، يبادر ويجمع عنا�شر االنتاج ليولد ال�شلع املادية واخلدمية.
والطبيعي اعتماد قدرة الدولة املالية على جبايات املنظومة االقت�شادية للمجتمع.. وال�شاذ هو 

اعتمادها على الواردات النفطية، بكل ما تقود اليه من ت�شوهات وف�شاد وتخلف. وان ا�شتمرار 
املجتمع والدولة بو�شع احلواجز امام رجال االعمال، وكاأنهم املرابني او الذين يحتكرون اال�شواق، 

وي�شرقون قوت الفقراء هو فهم �شار، و�شلوك معرقل، وثقافة ناق�شة، ال ترى االيجابيات، وتبقى 
عند ال�شلبيات التي ي�شتغلها االقت�شاد الريعي ليعزز احتكاره.

فاقت�شادنا �شيبقى مكباًل باحادية اقت�شاد الدولة، ولن ينه�ش ما مل تعاد االولوية والقوة 
القت�شاد املجتمع

رجــال االعمــال..
 مصــدر لثــراء البلــدان

د. عادل عبد املهدي

رجل االعمال هو 
لي�ص جمرد ممثل 

الراأ�صمالية، والقطاع 
العام هو لي�ص ممثل 

اال�صرتاكية.. رجال 
االعمال و�صركاتهم 
ون�صاطاتهم يف كافة 

احلقول، هم املنظومة 
االقت�صادية للمجتمع..
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بتاريخ 22 ايار 2010 كانت افتتاحية )املواطن( بعنوان متى تت�شكل �شركة نفط ذي قار؟، 
ن�شتعيدها مبنا�شبة افتتاح دولة رئي�ش الوزراء يوم ام�ش املرحلة االوىل من انتاج حقل الغراف يف 

املحافظة والت�شريحات التي ت�شر اىل عزم احلكومة ان�شاء �شركة نفط ذي قار، وما �شت�شهده 
املحافظة من ا�شتثمار لتطوير حقل النا�شرية وبناء م�شفى النا�شرية يف جولة الرتاخي�ش 
اخلام�شة املزمع اقامتها قريبا يف حلة جديدة من عقود اخلدمة تهدف اىل تطوير القطاع 

اال�شتخراجي والتحويلي معا، جاء يف االفتتاحية مايلي:
فقد  املنتجة.  النفطية  املحافظات  اغلب  يف  الت�شغيلية  ال�شركات  ت�شكيل  اكملت  النفط  “ وزارة 

وافق جمل�ش الوزراء على ان�شاء �شركة نفط الو�شط و�شركة نفط نينوى و�شركة نفط مي�شان 
خالل الفرتة املا�شية. وهذه خطوة جيدة الدارة املوارد النفطية واعطاء املحافظات الدور الن�شبي 

الدارة مواردهم وثروتهم النفطية وتعزيز الكادر الفني واالداري فيها. ولرمبا من اال�شباب التي 
دفعت الوزارة اىل اتخاذ هذه اخلطوات االدارية هو لت�شهيل التعامل مع ال�شركات االجنبية التي مت 

التوقيع معها لتطوير احلقول املكت�شفة واملنتجة يف هذه املحافظات.
غر ان امللفت للنظر ان حمافظة ذي قار مل ي�شملها هذا التطوير االداري للقطاع النفطي 
بعد. وعلى الرغم من امتالكها للعديد من احلقول النفطية حيث تقدر االحتياطات النفطية 

باملحافظة اكرث 6 مليارات برميل. وميثل ذلك قرابة 5% من احتياطات العراق النفطية. ا�شافة 
اىل ذلك فمحافظة ذي قار تعتر من املحافظات ذات الكثافة ال�شكانية العالية وح�شب تقديرات 

االمم املتحدة ان ن�شب احلرمان والفقر يف املحافظة عالية جدا حيث احتلت املرتبة الثالثة بني 
املحافظات العراقية االكرث حمرومية وبذلك متيزت بن�شب بطالة عالية. وهذا ما يدفع اىل اتخاذ 

خطوات لتطوير املحافظة يف خمتلف اجلوانب. فالقطاع النفطي يف املحافظة يفتقر اىل البنية 
االدارية املطلوبة حيث امل�شتوى االداري مازال يف اطار هيئة تابعة اىل �شركة نفط اجلنوب يف 

الب�شرة ......
نعتقد ان وزارة النفط مطالبة اليوم كخطوة متهيدية لتطوير القطاع النفطي يف حمافظة ذي 

قار هو العمل يف اجتاه ان�شاء )�شركة نفط ذي قار( لتاأخذ موقعها حالها حال املحافظات النفطية 
االخرى. وكذلك العودة اىل تنفيذ املخطط التكاملي لتطوير املحافظة النفطية وا�شتثمار الوقت 

لتنمية املحافظة املحرومة”.

رشكــة نفــط ذي قــار
 اصبحــت ضــرورة..

د ابراهيم بحر العلوم

امللفت للنظر ان 
حمافظة ذي قار مل 

ي�صملها هذا التطوير 
االداري للقطاع النفطي 

بعد. وعلى الرغم من 
امتالكها للعديد من 

احلقول النفطية حيث 
تقدر االحتياطات 

النفطية باملحافظة 
اكرث 6 مليارات برميل
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ن�شرت جلنة النفط والطاقة الرملانية العراقية يف 14 اأيلول )�شبتمر( اجلاري تقريرًا اأعدته هيئة امل�شت�شارين يف مكتب رئي�ش الوزراء يفيد باأن العراق يخ�شر �شنويًا نحو 40 بليون دوالر ب�شبب 
اأزمة...

ن�شرت جلنة النفط والطاقة الرملانية العراقية يف 14 اأيلول )�شبتمر( اجلاري تقريرًا اأعدته هيئة امل�شت�شارين يف مكتب رئي�ش الوزراء يفيد باأن العراق يخ�شر �شنويًا نحو 40 بليون دوالر ب�شبب اأزمة 
انقطاع الكهرباء املزمنة. ويوؤكد التقرير اأن االنقطاع امل�شتمر للكهرباء اأحلق اأ�شرارًا ج�شيمة مب�شانع البرتوكيماويات وامل�شانع اخلا�شة. وُيذكر اأن الكهرباء تنقطع يف العراق منذ �شنوات بني 15 و20 

�شاعة يوميًا طوال ال�شنة، با�شتثناء اإقليم كرد�شتان حيث ي�شارك القطاع اخلا�ش يف توليد الكهرباء وتوزيعها.
�شحيح اأن انقطاع الكهرباء اأ�شبح جزءًا من حياة املواطن، ولكن انعكا�شاته البعيدة املدى تفوق اخل�شائر املادية التي ال ُي�شتهان بها. فانقطاع الكهرباء امل�شتمر يعني االعتماد على املولدات يف البيوت 

واالأحياء، مع ما يرافق ت�شغيلها من تلوث بيئي، ناهيك عن ت�شرر االأدوات الكهربائية املنزلية مثل الرادات واأجهزة الكومبيوتر والتلفزيونات، نتيجة االنقطاع امل�شتمر واملفاجئ للكهرباء. وقد تكون 
هذه اخل�شائر من ن�شيب املواطن ولي�ش الدولة ككل، ولكنها خ�شائر للبالد ال ميكن اال�شتهانة بها على ال�شعيدين ال�شخ�شي واملادي. فباالإ�شافة اإىل التلوث، يدفع املواطن املئات من الدوالرات لت�شغيل 

املولدات و�شراء الوقود لها، اإىل جانب ما يدفعه من فواتر كهرباء للدولة.
ملاذا هذه احلال املزرية يف قطاع الكهرباء يف العراق ودول عربية اأخرى؟ وملاذا يح�شل هذا يف هذه املرحلة بالذات ولي�ش يف الفرتات االأوىل ال�شتعمال الكهرباء يف ال�شرق االأو�شط قبل عقود اأي بعد 

احلرب العاملية الثانية؟ هل ينق�ش العراق وغره من الدول التي متر بالتجربة املاأ�شوية ذاتها، االأموال الالزمة لت�شييد حمطات كهرباء؟ طبعًا ال. فال�شبب الرئي�ش يكمن يف تف�شي ثقافة الف�شاد وعدم 
املحا�شبة الأن الف�شاد ي�شمل كبار امل�شوؤولني يف الدولة العراقية.

فما يح�شل يف العراق هو التعاقد مع �شركات قليلة اخلرة ما يت�شبب بتاأخرات، كما اأن التنفيذ املحلي مناط مب�شوؤولني حكوميني غر متخ�ش�شني. فاالأمر يتعلق مب�شروع اأو خطة متكاملة تاأخذ يف 
االعتبار زيادة معدل اال�شتهالك ال�شنوي، والوقود االأوفر ا�شتعماله يف البالد اعتمادًا على ما هو متوافر يف الدولة املعنية، واإمكانية ا�شتعمال البدائل من طاقة �شم�شية ورياح لردف الطاقة الكهربائية 

باإمدادات اإ�شافية، واإمكانية الربط الكهربائي مع دول جماورة كما هو حا�شل يف املنطقة مببادرة من ال�شندوق العربي للتنمية االقت�شادية واالجتماعية، واالنعكا�شات البيئية للبدائل امل�شتعملة، 
واإمكانية التعاون مع القطاع اخلا�ش لال�شتثمار يف قطاع توليد الكهرباء على اأن ال تكون ال�شركات التي تفوز باملناق�شات مملوكة من قبل اأقرباء امل�شوؤولني واأ�شدقائهم وتفتقر اإىل اخلرة الالزمة، 

ودرا�شة ت�شعر الكهرباء بطريقة ت�شاعد يف تر�شيد اال�شتهالك دون االإ�شرار بالطبقات الفقرة. وهذا االأمر لي�ش جديدًا فهناك درا�شات عاملية كثرة يف هذا املجال. اإن اأزمة الكهرباء هي اإحدى اأزمات 
قطاع الطاقة العراقية، ولكن هناك م�شاكل اأخرى عديدة، منها ن�شوء �شناعتني نفطيتني خمتلفتني يف البالد منذ 2003، اإحداهما يف الدولة الفيديرالية واأخرى يف حكومة اإقليم كرد�شتان، واخلالفات 

بينهما متفاقمة وُيحتمل اأن تزداد وت�شوء نفطيًا و�شيا�شيًا قريبًا يف حال بداأ اإقليم كرد�شتان بت�شدير البرتول مبا�شرة اإىل تركيا من دون موافقة احلكومة الفيديرالية ويف خمالفة �شريحة للد�شتور.
اأما اخلطة الطموحة الإنتاج 12.5 مليون برميل نفط يوميًا بحلول 2017 فتواجه عقبات جمة، توقعها كثرون من خراء النفط العراقيني. وال�شوؤال هو: ملاذا هذا االإ�شراع يف االإنتاج يف هذا الوقت 

الق�شر؟ معروف اأن العراق ميلك احتياطات نفطية �شخمة ت�شعه يف م�شاف الدول اخلم�ش الكبار عامليًا، ومهم للعراق اأن يطّور حقوله املكت�شفة، ويدفع قدمًا براجمه اال�شتك�شافية للعثور على حقول 
جديدة. ولكن العراق تاأخر طوال العقود املا�شية نتيجة للحروب واحل�شار الدويل. واأ�شبح معروفًا االآن اأن الدفع بهذه اخلطة النفطية ال�شعبة املنال يف وقت ق�شر جدًا، وراءه حماولة ردف املوازنة 

العامة باأكر دخل نفطي ممكن خدمة اللتزامات �شيا�شية ق�شرة النظر، ت�شمل توظيف اأكر عدد ممكن يف وظائف الدولة بغ�ش النظر عن احلاجة اإىل هوؤالء املوظفني، ناهيك عن توفر االأموال 
الالزمة للم�شوؤولني ل�شراء والء النا�ش.

ُيذكر اأن انهيار اأ�شعار النفط يف اأواخر العقد املا�شي اأخاف م�شوؤويل الدولة من ح�شول عجز كبر يف املوازنة العامة، ما هّدد بخف�ش كمية االأموال املتوافرة لهم للت�شرف بها كما ي�شاوؤون من دون 
رقابة اأو حما�شبة، ثم ازداد االإحلاح على ال�شلطات النفطية لزيادة االإنتاج لتعوي�ش اأي نق�ش قد يح�شل يف املوازنة. على �شوء هذه الوقائع، اُتفق مع ال�شركات النفطية العاملية على تطوير حقول العراق 

املكت�شفة.
د هنا انتقاد التعاون مع ال�شركات الدولية، فمع انهيار موؤ�ش�شات الدولة وهجرة اأعداد غفرة من خراء قطاع النفط العراقيني، اأ�شبح �شروريًا التعاون مع ال�شركات الدولية، ولكن كان  ال ُيق�شَ

ُيفرت�ش احلر�ش على توفر دور فاعل ل�شركة النفط الوطنية العراقية يف مراقبة تنفيذ ال�شركات الدولية عقودها وفق ما هو متفق عليه وتوفر فر�شة لتدريب جيل جديد من العراقيني املتخ�ش�شني. 
فامل�شكلة تكمن يف االأهداف املحددة، وهي زيادة االإنتاج من مليونني اإىل ثالثة ماليني برميل يوميًا اإىل نحو 12.5 مليون برميل يوميًا يف غ�شون فرتة تقل عن عقد من الزمن ويف بلد يفتقر اإىل 

اال�شتقرار ال�شيا�شي ويبقى على حافة احلرب االأهلية.
يف نهاية االأمر، يعني النجاح يف اإنتاج 12.5 مليون برميل يوميًا خالل فرتة ق�شرة زمنيًا، اإتخام االأ�شواق باالإمدادات النفطية، والتناف�ش احلاد مع املنتجني االآخرين داخل منظمة »اأوبك« وخارجها، 

ما �شيعني اال�شطرار اإىل املوافقة على ح�شوم يف االأ�شعار وانخفا�ش العائدات، اأي احل�شول على دخل نفطي اأقل مما كان متوقعًا، وهذا يناق�ش الهدف االأول لهذه ال�شيا�شة النفطية.

م�صت�صار لدى ن�صرة مي�ص النفطية 

د. وليد خدوري

  أزمـــة الكهربــاء أرضار للبيئـــة
 و40 بليــون دوالر خسائــر سنويــــة
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يا�صــر طــــالل

الصناعــة النفطيــة
 تسيــر اىل االمـــام 

اأك���دت درا�شة ن�شرتها �شحيف���ة )الفاينان�شيل تاميز( 
النفطي���ة  ال�شناع���ة  اأن  املا�ش���ي  اال�شب���وع  الريطاني���ة 
العراقية حققت حالة تطور م�شهودة، واأن معدالت االإنتاج 
النفطي ارتفعت موؤخرا بف�شل اال�شتثمارات التي تقوم بها 
ال�شركات امل�شتثمرة يف احلق���ول العراقية.وقالت الباحثة 
واملحلل���ة جي�شي���كا بريوير، من موؤ�ش�ش���ة )وود ماكينزي( 
العاملي���ة املتخ�ش�شة يف جمال الدرا�ش���ات البرتولية التي 
تتخ���ذ من اإ�شكتلن���دا مقرا لها، يف الدرا�ش���ة التي اعدتها 
نح���ن ننظ���ر للعراق كواحدة م���ن الدول الت���ي �شيكون لها 
م�شاهمة كب���رة جدا بتجهيز �شوق النف���ط العاملية خالل 
اخلم�ش اىل الع�شر �شنوات القادمة..هذه الدرا�شة جاءت 
لتوؤك���د االجتاهات التي ت�شر عليه���ا ال�شيا�شة النفطية يف 
الع���راق والت���ي تهدف للو�ش���ول اىل اأمكاني���ة انتاج ع�شرة 
مالي���ني برميل يوميا بحدود ع���ام 2020 . وهو امر اأ�شبح 
باالإمكان حتقيقه اذا ما �شارت عملية اال�شتثمار يف القطاع 
النفطي بال�شكل املر�ش���وم لها والذي ابتداأ فعليا مع تنفيذ 
جولة الرتاخي����ش النفطية االوىل.وكما يب���دو اأن الذهب 
االأ�ش���ود العراقي يوا�شل م�شرته نح���و م�شتقبل اف�شل يف 
املدة االأخرة، نظ���را للتطور والت�شاعد الكبر يف االإنتاج 
النفطي موؤخرا، حيث جتاوز م�شتوى االنتاج ثالثة ماليني 
برميل يوميا للمرة االأوىل خالل ثالثة عقود وتخطى اإيران 
لي�شب���ح ثاين اأكر منتج يف منظم���ة اأوبك بعد ال�شعودية، 
وت�ش���ر التوقع���ات والدرا�شات املعني���ة باأن اإنت���اج النفط 
العراقي �شرتفع بنهاية العقد، حيث �شيبلغ ع�شرة ماليني 
برميل يوميا بحدود عام 2020، ويرى املحللون باأنه ينبغي 
عل���ى العراق بذل اجلهد االكر خالل ال�شنوات املقلبة من 

خ���الل اال�شتثمارات االقت�شادي���ة العاملية يف هذا املجال، 
مما �شي�شاهم ب�ش���كل كبر يف اإنعا�ش التنمية االقت�شادية 

ويفتح اآفاقا جتارية اأكرث اإ�شراقا..
ورغ���م وج���ود اآراء متباين���ة حول حج���م االحتياطيات 
النفطي���ة املثبت���ة واملحتمل���ة يف الع���راق، اإال اأنه���ا تتفق يف 
م���ا بينها عل���ى اأن هناك خزينًا هائاًل رمب���ا ال مثيل له يف 
منطق���ة اأخرى م���ن العامل حيث يبلغ حج���م االحتياطيات 
املثبت���ة )Proven( وف���ق االأرق���ام الر�شمي���ة االأخرة 
ل���وزارة النفط واملعتمدة من قب���ل معظم املراجع النفطية 
املخت�ش���ة عامليًا ما مقداره 112 ملي���ار برميل، اأما حجم 
االحتياطي���ات املحتمل���ة فهن���اك تباي���ن يف تخمينه���ا، اإال 
اأن الرق���م يزي���د يف كل االأح���وال ع���ن 200 ملي���ار برميل 
ميك���ن حتوي���ل ج���زء اأ�شا�ش���ي منه ال يق���ل ع���ن 50 باملئة 
اإىل احتياطي���ات مثبتة باعتم���اد التكنولوجيا احلديثة يف 
عملي���ات امل�شح الزلزايل واحلف���ر اال�شتك�شايف والتقييمي 
ث���م احلف���ر التطوي���ري، وي�ش���اف اإىل ذل���ك عام���ل مهم 
يتعلق بكلف���ة عمليات اال�شتك�شاف واحلف���ر وبالتايل كلف 
العثور على النفط وتطوي���ره والذي يعتر من اأوطاأ الكلف 
لي�ش عل���ى م�شتوى العامل فح�شب، بل وحت���ى باملقارنة مع 
املخ���زون النفطي يف منطقة ال�شرق االأو�شط وترتاوح تلك 

الكلف بني 1.5 - 2 دوالر للرميل الواحد..
 لكن االآمال املعقودة على تطوير ال�شناعة النفطية يف 
العراق مرهونة بتجاوز العقبات اأمام تطور هذه ال�شناعة 
واأبرزه���ا اخلالف���ات ال�شيا�شي���ة و�شعف البني���ة التحتية 

وانتهاج ال�شيا�شة البروقراطية بعملية عقد ال�شفقات، 
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اإذ يح���اول اليوم قط���اع النفط العراق���ي النهو�ش بعد 
ثالثني �شن���ة من النزاع���ات وانعدام اال�شتق���رار لتحقيق 
من���و �شريع يف اإنتاجه من الذه���ب اال�شود باعتباره اإك�شر 

االقت�شاد العراق حلد االآن..
وتو�ش���ح الدرا�شة التي ن�شرته���ا )الفاينان�شيل تاميز( 
اأن وكال���ة الطاقة الدولي���ة توؤكد بان اإنت���اج العراق للنفط 
�شيكون اكرث من ال�شعف لي�شل اىل )6.1( مليون برميل 
باليوم بنهاية العق���د،ويف الوقت الذي ت�شر الدرا�شة اىل 
ن �ش���ركات النف���ط العاملية الت���ي وقعت عق���ود تطوير مع 
احلكومة يف اأواخر العق���د املا�شي، امثال برت�ش برتوليوم 
واك�شون موبيل ورويال دوت�شيل، واجهت حتديات يف ق�شية 
البنى التحتية وتدهور الو�شع االأمني ف�شال عن املردودات 
ال�شئيل���ة لهم وفق���ا ل�شروط العقود الت���ي وقعوها، كونهم 
يتلق���ون ر�شوم���ا مبق���دار )1.15( اىل )2( دوالر فق���ط 
ع���ن كل برميل جن���د ان هذا يثبت اأن العق���ود لتي وقعتها 
وزارة النف���ط �شم���ن ج���والت الرتاخي����ش كان���ت باجتاه 
احلفاظ على امل�شلحة الوطني���ة وحقوق العراق يف ثروته 
الوطني���ة بعيدا عن حماوالت ال�ش���ركات النفطية الهادفة 
اىل حتقيق اعلى االرباح بغ�ش النظر عن اية امور اخرى.

ورغم ان الدرا�شة الريطانية ت�شر اىل ان هناك م�شاكل 
كثرة تواجه ال�شيا�شة النفطية يف العراق ومنها العراقيل 
التي تولدها البنى التحتية يف العراق،والنق�ش يف اأنابيب 
النفط وال�شعف يف حج���م م�شتودعات اخلزن وحمدودية 
�شع���ة حمطات ال�شخ الت���ي تعرقل عملية النم���و امل�شتمرة 
يف مع���دالت االإنت���اج ، اال انه���ا يف الوقت نف�ش���ه ت�شر اىل 
ترجي���ح حمللني  امكانية حتقي���ق املزيد من االنتاج وذلك 
بتعديل �ش���روط العقود وتطوير البن���ى التحتية، كما �شدد 
املحلل���ون على �شرورة خلو البلد م���ن التوترات ال�شيا�شية 
و�شع���ف الو�ش���ع االأمني.وبالنظ���ر لطبيع���ة العق���ود التي 
ابرمته���ا الوزارة مع ال�شركات العاملية فان تعديلها لغر�ش 
تطوي���ر البنى التحتية يبدو ممكن���ا، ال�شيما وان الظروف 
ال�شائ���دة يف ا�ش���واق النف���ط العاملية حالي���ًا )والتي تتميز 
ا�شا�شًا بع���دم وجود فائ�ش يف املعرو����ش( فان العراق يف 
و�ش���ع قوي حاليًا ميكنه من فر�ش �شروطه على ال�شركات 
املتعاق���دة الت���ي �شتبقى ق���ادرة ، مع ذلك عل���ى احل�شول 
على ارباح معقولة.ومن املمك���ن اي�شا ان ت�شرتط �شياغة 
ون�شو����ش هذه العقود منح االف�شلي���ة لل�شركات املتعاقدة 
لبن���اء م�ش���ايف النف���ط وم�شان���ع البرتوكيمياوي���ات يف 

الع���راق وفق���ًا ل�شروط ت�شته���دف حتقيق الفائ���دة املادية 
واالقت�شادي���ة الق�شوى للعراق، ويج���ب ان ي�شعى العراق 
اىل احل�ش���ول على اق�شى ما ميكن م���ن اال�شتثمارات يف 
ال�شناع���ات البرتولية التحويلية واال�شتخراجية لالنتاج ، 
عل���ى حد �شواء ولغر�ش الوفاء باحتياجات البلد الداخلية 
من جه���ة وت�شدير الفائ����ش من جهة اخ���رى  وهو االمر 
الذي �شيمكنه من م�شاعفة االرباح والعوائد التي يجنيها 
م���ن م�ش���ادر ثروت���ه النفطية.ونظرا ل�شخام���ة ما ميلكه 
الع���راق م���ن االحتياط���ات البرتولي���ة املوؤك���دة ، ويف ظ���ل 
االو�شاع ال�شائ���دة حاليا يف اال�ش���واق البرتولية الدولية ، 
ف���ان امام الع���راق فر�شة جديدة وكب���رة لال�شتفادة من 
م�ش���ادره البرتولية ، والجل حتقيق ذل���ك باعلى درجات 
الكفاءة املمكنة ، يج���ب اعتماد �شيا�شة نفطية مبنية على 
حقائ���ق وارق���ام واقعية و�شياغ���ة هذه ال�شيا�ش���ة بطريقة 
متك���ن العراق م���ن احل�شول على اال�شتثم���ارات االجنبية 
مل�شاعف���ة ارباح���ه واملحافظة عل���ى م�شاحل���ه ، مع بقاء 
القرار املتعلق بالت�شرف باالحتياطي البرتويل ، ومعدالت 
االنتاج وال�شادرات بي���د االإدارة الوطنية العراقية وحتت 
ا�شرافه���ا.وكل ه���ذا ميك���ن ان يتحق���ق يف ظ���ل ال�شيا�شة 
النفطي���ة القائم���ة اذا م���ا مت ابعاد هذا القط���اع احليوي 
واملهم لالقت�ش���اد العراقي عن امل�شاوم���ات وال�شراعات 
ال�شيا�شي���ة ، وت�شري���ع قانون النفط والغ���از بال�شكل الذي 
يتواف���ق م���ع الد�شتور وفق ما ج���اء بامل���ادة )111( والتي 
تن�ش على ان  النفط والغاز هما ملك ال�شعب العراقي يف 
كل االأقاليم واملحافظات  ما ي�شتوجب ان تكون هذه الرثوة 
االأ�شا�شي���ة يف الع���راق حتت م�شوؤولية واإ�ش���راف احلكومة 
االحتادي���ة ،وتخ�شع عملي���ات اال�شتك�ش���اف واال�شتخراج 
وتطوي���ر البن���ى التحتي���ة ، ل�شيا�ش���ة احلكوم���ة االحتادية 
وخطط وزارة النفط ، مبا يف ذلك االتفقات والعقود التي 
ترم مع ال�شركات العاملية ، وبال�شكل الذي ي�شمن حتقيق 
النتائ���ج املرجوة والتي ت�شر اليه���ا الدرا�شات الدولية يف 
هذا اجلانب والتي ت���رى ان العراق �شي�شكل قوة عاملية يف 

جمال انتاج النفط وت�شديره..
مما ال�ش���ك به ان نائب رئي�ش ال���وزراء ل�شوؤون الطاقة 
الدكت���ور ح�شني ال�شهر�شتاين قد بذل جهودا م�شنية ل�شنا 
يف موق���ف عده���ا او تعداده���ا ، ولك���ن يجعلن���ا يف موقف 
املطال���ب باأن ينال هذا ال�شخ�ش حق���ه من ال�شكر والثناء 
ملا ا�شتطاع ان يقوم به يف الفرتة االخرة من فك طال�شم 

ملف���ات عدي���دة كلف���ه بها رئي�ش ال���وزراء ن���وري املالكي ، 
ا�شاف���ة اىل ال���روؤى الثاقبة التي يتميز به���ا ال�شهر�شتاين 
عن غره من ال�شيا�شيني ، وهو ما جعله مو�شع ثقة رئي�ش 
الوزراء وكل الكابين���ة احلكومية ،اال البع�ش ممن يكن له 
العداء ،وهذا البع�ش اليخفي عداءه مبنا�شبة وغرها وان 
م���ا يدعونه باأنه���م ال يعادون �شخ����ش ال�شهر�شتاين كذب 
ونف���اق ، ال�شيم���ا بع���د  ان ك�شفوا ع���ن اأنيابه���م البغي�شة 
بالطل���ب ر�شميا من رئي�ش ال���وزراء باإقال���ة نائبه ! واقول 
مل���ن يحاول اال�شطي���اد بامل���اء العكر ان ي�شمت���وا ويدعوا 
املخل�ش���ني ياأدون عمله���م اف�شل لهم  وم���ن االجدى لهم 
البحث ع���ن ال�شرقات املنظم���ة التي يقوم به���ا م�شوؤولون 
كب���ار ه���م على عالق���ة به���م ويعرفونهم جي���دا غر انهم 

يغ�شون النظر عنهم ال�شباب لي�شت خافية على احد .. 
لق���د امتل���ك ال�شهر�شتاين اجل���راأة وال�شجاعة للك�شف 
ع���ن عيوب وجت���اوزات وخمالف���ات ممن ميار����ش الزيف 
العراق���ي  ال�شع���ب  ث���روات  عل���ى  اال�شتح���واذ  ويح���اول 
ل�شاحله،ونح���ن هن���ا نوؤك���د اأن ماطالب ب���ه البع�ش رمبا 
كان ناجتا عن �شعف االداء احلكومي ، ولكن هذا ال يعني 
ان احلكوم���ة االحتادية �شعيفة وعاجزة ، فاحلكومة قوية 
ول���ن تطولها ري���اح التغير كما يروج���ون ويخططون،واذا 
اردن���ا ان نرز واحدة م���ن ماآثر ال�شهر�شت���اين ، فيمكننا 
ان ن�ش���ر اىل و�شع���ه النقاط على احل���روف عندما ا�شار 
در  اإىل وج���ود فروقات يف الكمية بني النف���ط املُنْتج واملُ�شّ
يف اقلي���م كرد�شتان وان االقليم يتوج���ب عليه ت�شليم 175 
الف برميل يوميا للت�شدي���ر ح�شب اإتفاقات �شابقة و�شعر 
الرميل يف اال�شواق العاملية يزداد ح�شب الطلب فهل فعل 
االقلي���م ؟وكذلك عندم���ا اأعلن���ت وزارة النفط االحتادية 
عن بلوغ مبيع���ات اقليم كورد�شتان للنفط خم�شة ا�شعاف 
قيمة امل�شتحقات التي يطالب بها لتغطية نفقات ال�شركات 
العامل���ة ، متهم���ة االقليم ببي���ع النفط اخل���ام واملنتجات 
االخ���رى اىل اال�ش���واق املحلي���ة . فاحلكوم���ة االحتادي���ة 
تعهدت مبنح تكالي���ف تنقيب النفط يف االقليم بعد تقييم 

جلنة م�شكلة من الطرفني . 
وانها ا�شهمت بدفع اكرث من 500 مليون دوالر لعمليات 
التنقي���ب يف اقلي���م كورد�شتان..ه���ذا م���ا يجعلني اطالب 
رئي�ش الوزراء مبكافاأة  ال�شهر�شتاين على تفانيه بالواجب 

والعمل الدوؤوب من اأجل خدمة العراق اجلديد
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 ق���ال م�شوؤول كب���ر بقطاع النف���ط العراقي اإن بالده 
تتوقع عودة قوية اإىل النمو بالقطاع العام املقبل يف حني 
تدف���ع ال�ش���ركات االأجنبي���ة العاملة باحلق���ول اجلنوبية 
االإنت���اج نح���و اأعل���ى م�شت���وى ل���ه عل���ى االإط���الق، رغم 
حماوالت حمافظة نينوى اال�شتق���الل بانتاجها النفطي 

على غرار اقليم كرد�شتان.
وقال ثامر غ�شبان رئي�ش هيئة امل�شت�شارين يف جمل�ش 
الوزراء العراق���ي  اإن من املتوقع اأن تزيد االإمدادات مبا 
ال يقل عن 500 األف برميل يوميا اإىل 3.5 مليون برميل 
يومي���ا يف املتو�ش���ط مع ت�ش���ارع منو اإنت���اج حقل جمنون 
الذي تديره �شرك���ة رويال دات�ش �شل وحقل غراف الذي 
تق���وده برتونا�ش املاليزي���ة وحقل احللفاي���ة الذي تديره 

�شركة برتوت�شاينا.
ويف ال�شم���ال من املنتظ���ر اأي�شا اأن يت���م ت�شغيل حقل 
ب���درة الذي تديره غازبروم نفت الذراع النفطية ل�شركة 

جازبروم الرو�شية.
وب���داأت حمافظ���ة نين���وى يف �شم���ال غ���رب الع���راق 
حمادث���ات مع �ش���ركات نف���ط واإع���داد �ش���روط جلذب 
اال�شتثم���ار يف احتياطياته���ا الكبرة م���ن النفط والغاز 

وهي خطوات من املوؤكد ان تغ�شب احلكومة املركزية.
وق���ال غ�شبان اإن���ه اإذا زاد االإنت���اج 500 األف برميل 

يوميا خ���الل عام 2014 وا�شتقر �شع���ر النفط فوق 100 
دوالر للرميل �شيكون ذلك اإيجابيا مقارنة بهذا العام.

ورج���ح غ�شب���ان وه���و وزي���ر �شاب���ق للنف���ط اأن يبلغ 
متو�ش���ط االإنتاج يف العام احلايل اأكرث من ثالثة ماليني 
برمي���ل يوميا بزي���ادة طفيفة عن ع���ام 2012 لكنه قال 
اإن م���ن املرجح اأن ي�شل مع���دل االإنتاج بنهاية العام اإىل 

م�شتوى 3.5 مليون برميل يوميا.
ويرغ���ب الع���راق يف ا�شتع���ادة دوره كالع���ب كبر يف 
ال�ش���وق النفطي���ة العاملية بعد ثالثة عق���ود من احلروب 
ه���ذا  يف  اال�شتثم���ارات  وتراج���ع  الدولي���ة  والعقوب���ات 
القطاع، رغم اخلالفات بني احلكومة املركزية يف بغداد 

واإقليم كرد�شتان حول قانون النفط والغاز.
وبلغ���ت �شادرات النفط العراقي���ة 2.4 مليون برميل 
يومي���ا ه���ذا العام لكنه���ا تراجع���ت اإىل ملي���وين برميل 
يومي���ا ال�شه���ر املا�شي لت�ش���ل اإىل اأدن���ى م�شتوى يف 19 
�شه���را. وت�شبب���ت اأعمال االإ�ش���الح والتو�شع���ة يف مرفاأ 
الب�شرة النفط���ي اال�شرتاتيجي يف خف�ش �شحنات خام 
الب�شرة اخلفيف الذي ي�شكل معظم اإيرادات بغداد من 

الت�شدير.
وقال غ�شبان اإن هذا االأمر قد انتهى واإن ال�شاردات 
اآخ���ذة يف النمو. وف���ور ا�شتكم���ال تو�شعة املرف���اأ بحلول 

منت�ش���ف عام 2014 ف�شوف ميد العراق بطاقة ت�شدير 
بحرية قدرها اأربعة ماليني برميل يوميا.

وذكر امل�شوؤول النفطي العراقي اأنه اإذا مت التغلب على 
العقبات الكثرة املتعلقة بال�شيا�شة والبنية التحتية فقد 
يرتف���ع االإنتاج العام الق���ادم مقرتبا م���ن اأربعة ماليني 
برمي���ل يوميا ليتج���اوز امل�شت���وى القيا�شي ال���ذي �شجله 
الع���راق يف ع���ام 1979 عندما بل���غ االإنت���اج 3.8 مليون 

برميل يوميا.
لكن���ه اأ�ش���اف اأن ه���ذا ال�شيناري���و م�شتبع���د م�شرا 
اإىل اأن اإنت���اج اأربعة ماليني برمي���ل يوميا هدف ي�شعب 
حتقيق���ه واأن الو�شول مبتو�ش���ط االإنتاج خالل العام اإىل 

3.5 برميل يوميا �شيكون اأكرث واقعية.
ويعتم���د اقت�شاد الع���راق، الذي �شه���د اكت�شاف اأول 
حق���ل نفط���ي يف مدين���ة كرك���وك ع���ام 1925، ب�شورة 
رئي�شية عل���ى النفط اخلام، الذي متث���ل عائداته قرابة 

90 يف املائة من عائدات البالد.
باإح���داث  العراقي���ني  امل�شوؤول���ني  طموح���ات  ورغ���م 
ب���رزت م���ن جدي���د اإىل ال�شط���ح  زي���ادات يف االإنت���اج 
م�شكل���ة اخلالف���ات ب���ني احلكوم���ة املركزي���ة يف بغداد 
واإقلي���م كرد�شتان حول قانون النف���ط والغاز، كما برزت 

طموحات نينوى يف اال�شتقالل بانتاجها.

العراق يامل يف استعادة جمده النفطي
احلكومة املركزية حتاول جتاوز اخلالفات ال�صتعادة دور العراق كالعب كبري يف ال�صوق 

النفطية العاملية بعد ثالثة عقود من احلروب والعقوبات الدولية
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حذرت منظمة ال���دول امل�شدرة للبرتول "اوبك" من مغبة ارتفاع ا�شعار النفط اىل 
م�شت���وى 150 دوالرًا للرمي���ل يف حال وا�شلت �شيا�شات ال���دول املنتجة اال�شتثمارية يف 

قطاع الطاقة مب�شتوياتها احلالية.
وق���ال االمني العام للمنظمة عبداهلل الب���دري، على الرغم من توفر امدادات كافية 
حاليًا يف ال�شوق العاملية، اال ان اوبك تواجه مناف�شة �شديدة من بع�ش كبار امل�شتهلكني 

م�شتفيدين من تقنية التك�شر كالواليات املتحدة االمركية.
وق���ال البدري يف ت�شريحات نقلتها �شحيف���ة "ذي نا�شيونال" االماراتية يف عددها 
الثالث���اء "هن���اك تطورات جارية يف �شناع���ة النفط بالواليات املتح���دة، ونحن ننتظر 

لرنى مدى ا�شتدامة هذا النوع من االنتاج على املدى الطويل".
وا�شار اىل حاجة ال���دول املنتجة للنفط اىل املزيد من احلفر واحلفر واال�شتك�شاف 

للمحافظة على االنتاج.

ودع���ا الب���دري اىل زيادة انتاج دول اوبك من النفط م���ن 30 مليون برميل يف اليوم 
حالي���ًا اىل 37 مليون برميل يوميًا بحلول العام 2018 لتعوي�ش انخفا�ش االنتاج املتوقع 

م�شتقباًل يف امركا ال�شمالية.
وتتوقع الوكالة الدولية للطاقة ومقرها باري�ش ان انتاج الزيت ال�شخري يف الواليات 

املتحدة وكندا �شيرتفع بواقع 1.7 مليون برميل يوميًا.
وي�ش���دد الب���دري عل���ى ترحيب اوب���ك بالتطورات االخ���رة يف انت���اج الطاقة والذي 
�شيدع���م ا�شتق���رار ال�شوق ويوفر دلياًل على ان النفط ل���ن يفنى يف العامل بعد احلديث 

املتوايل عن "ذروة االنتاج النفطي" هذه االيام.
وتعت���ر "اوب���ك" ان ا�شعار نف���ط مبعدل ي���رتاوح ب���ني 100 و110 دوالرات للرميل 
"مقبولة" للمنتجني وامل�شتهلكني على حد �شواء، اذ ال تزال م�شادر القلق يف ال�شوق 

مردها الطلب يف الواليات املتحدة واوروبا وال�شني على وجه التحديد.
يف �شي���اق مت�شل اعلنت املدي���ر العام ل�شندقو النقد ال���دويل كري�شتني الغارد عن 
معار�شتها ل�شيا�شات دعم الوقود االحفوري التي متار�شها بع�ش البلدان، لي�ش ال�شباب 

اقت�شادية فقط وامنا الخرى بيئية.
وتق���در الغارد ان �شيا�شات الدع���م ت�شوه �شوق الطاقة وتق���در قيمتها بحوايل 2.5 

باملئة من الناجت العاملي.
وتعتق���د الغارد ان الغ���اء دعم املحروقات �شيقلل الطلب العامل���ي على النفط والغاز 

ومبا ميكن من حترير العر�ش وخف�ش اال�شعار.
وتوؤك���د بيان���ات �شندوق النق���د الدويل ان اال�شته���الك ال�شعودي م���ن النفط يرتفع 
مبع���دل �شن���وي 7 باملئة اي انه يت�شاع���ف كل عقد من الزم���ان، لت�شتهلك اكرث من ربع 

انتاجها.
وت�شتهلك االمارات اكرث من 20 باملئة من انتاجها النفطي والكويت 16 باملئة وايران 

50 باملئة اي�شًا.

اوبك حتذر من جنون اسعار النفط 
جراء تراجع االستثمار

منظمة الدول امل�صدرة للبرتول ال تكرتث لنمو انتاج 'الزيت ال�صخري' 
االمريكي، وتتوقع �صعود �صعر الربميل اىل 150 دوالر مع تراجع اال�صتك�صافات

صندوق النقد ينتقد  شراهة  
االستهالك اخلليجي
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 اأوردت �شحيف���ة فاينن�ش���ال تاميز اأن 
اإيران تعت���زم طرح عق���ودا اأكرث جاذبية 
لل�ش���ركات العاملي���ة جل���ذب ا�شتثم���ارات 
ال تق���ل ع���ن 100 ملي���ار دوالر حلقوله���ا 
النفطي���ة ع���ل م���دار ال�شن���وات الث���الث 

املقبلة.
ونقل���ت ال�شحيف���ة الريطاني���ة  عن 
مه���دي ح�شين���ي م�شت�ش���ار وزي���ر النفط 
�شتلغ���ي  "طه���ران  اإن  قول���ه  االإي���راين 
الت���ي  احلالي���ة  االإنت���اج  �ش���راء  عق���ود 
متن���ع ال�ش���ركات االأجنبي���ة م���ن ت�شجيل 
امت���الك  اأو  االحتياطي���ات يف دفاتره���ا 

ح�ش�ش يف امل�شاريع االإيرانية".
واأكد ح�شيني اأن���ه يجري اإعداد عقود 
جديدة تع���ود بالربح عل���ى طرفيها ومن 
املتوقغ الك�شف عن تفا�شيلها يف لندن يف 
مار�ش/اآذار املقبل واأ�شاف اأن ال�شركات 
الك���ري �شواء كانت اأمركي���ة اأو اأوروبية 

�شوف ت�شتفيد.
االأمركي���ة  العقوب���ات  وخف�ش���ت 
واالأوربي���ة من �ش���ادرات النفط االإيراين 
اإىل نح���و ملي���ون برمي���ل يومي���ا كمع���دل 
متو�ش���ط خالل العام 2013، مقابل 2.2 
ملي���ون برميل قبل العقوب���ات ونحو 1.5 
ملي���ون برميل يوميا خ���الل العام 2012، 
ما اأفقد اجلمهوري���ة االإ�شالمية اإيرادات 

مبليارات الدوالرات.
ويف  قال���ت اإي���ران انها عل���ى ات�شال 
بعمالء �شابقني واأبدت ا�شتعدادا خلف�ش 
العقوب���ات  تخفي���ف  حال���ة  يف  االأ�شع���ار 
الغربي���ة عليه���ا مم���ا ينب���ئ ب�ش���راع يف 
ال�ش���وق القتنا�ش احل�ش�ش يف وقت يقل 
في���ه الطلب عما كان علي���ه وقت فر�شت 

العقوبات.
وتعك����ش ت�شريح���ات ح�شين���ي مزيدًا 
م���ن التق���ارب االي���راين الغرب���ي ال���ذي 

بداأت مالحمه يف ايلول/�شبتمر املا�شي 
عندما حت���دث الرئي�ش االي���راين ح�شن 
روح���اين هاتفيا م���ع الرئي����ش االمركي 
ب���اراك اوبام���ا يف ات�ش���ال غ���ر م�شبوق 
على هذا امل�شتوى بني البلدين منذ الثورة 

االيرانية عام 1979.
وا�شاف���ة اىل هذه املحادث���ة الهاتفية 
التقى وزي���را خارجية البلدي���ن اي�شا يف 

نيويورك.
 1+5 وجمموع���ة  اي���ران  وا�شتاأنف���ت 
)الوالي���ات املتحدة، فرن�ش���ا، بريطانيا، 
رو�شي���ا، ال�ش���ني واملاني���ا( املفاو�ش���ات 
حول املل���ف الن���ووي يف منت�شف ت�شرين 
دول  وت�شتب���ه  احل���ايل.  االول/اكتوب���ر 
ه���ذه املجموع���ة يف ان اي���ران ت�شعى اىل 
احل�شول على ال�شالح النووي حتت �شتار 

برناجمها النووي املدين.
ودفع هذا االنفراج والتقارب املوؤ�ش�شة 

الت�شريعي���ة االمركي���ة اىل اب���داء موقفًا 
اك���رث ليونة حيال العقوب���ات على طهران 
واالحج���ام عن ت�شديده���ا بهدف ت�شهيل 
املفاو�شات حول امللف النووي التي بداأت 

اال�شبوع الفائت يف جنيف.
وقالت وندي �شرم���ان م�شاعدة وزير 
اخلارجي���ة االمركي "نعتق���د ان الوقت 
ح���ان ال�شرتاح���ة ل���رنى م���ا اذا كان���ت 

املفاو�شات �شتتقدم".
مت���وز/ يف  الن���واب  جمل����ش  وتبن���ى 
يولي���و قانون���ا جدي���دا ي�شم���ل خ�شو�شا 
قط���اع �شناع���ة ال�شيارات يف اي���ران، اال 
ان اع�ش���اء ناف���ذون يف جمل����ش ال�شيوخ 
بينه���م الرئي����ش الدميوقراط���ي للجن���ة 
ال�ش���وؤون اخلارجية روبرت مننديز ابدوا 
ا�شتعداده���م لتعليق بحث فر�ش عقوبات 
جدي���دة اذا وافق���ت طه���ران عل���ى وقف 

فوري لتخ�شيب اليورانيوم.

ايران تفتح ذراعيها لشركات النفط الغربية

طهران تقتن�ص الفر�صة الالئحة جراء التقارب مع وا�صنطن باغراء ال�صركات بعقود اال�صتثمارات 
النفطية، وتقود حملة عالقات عامة لتك�صري ا�صعار ال�صوق

حماولة لضخ مئة مليار دوالر يف احلقول
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رفعت بريطانيا حظرا على انتاج حقل الغاز ال�شخم 
روم يف بح���ر ال�شم���ال ال���ذي ت�شرتك يف ملكيت���ه �شركة 
بي.ب���ي و�شركة النف���ط الوطنية االيراني���ة ملنع اي �شرر 
للبيئ���ة وللحقل بعدما اغلقت���ه يف 2010 ب�شبب العقوبات 

التي فر�شها االحتاد االوروبي على �شركات ايرانية.
وقالت وزارة الطاق���ة يوم الثالثاء انها �شت�شمح ببدء 
الت�شغيل جمددا ملنع وقوع �شرر دائم للحقل ذي ال�شغط 
املرتف���ع واحلرارة العالي���ة والذي مل يك���ن م�شمما الن 

يبقى مغلقا ب�شكل دائم.
وقال���ت الوزارة يف بيان "احلكوم���ة تدعم اعادة بدء 
االنتاج يف روم وهذا �شروري لتجنب �شرر بيئي حمتمل 

وملنع دمار حمتمل يف قيمة احلقل".
و�شاه���م حقل غاز روم بحوايل اربع���ة باملئة يف انتاج 
الغ���از يف بريطانيا يف اكتوبر/ت�شري���ن االول 2010 قبل 
اغالقه. وب���داأ احلقل يف �شخ الغ���از يف دي�شمر/كانون 
االول 2005 وتكل���ف تاأهيل���ه 350 مليون جنيه ا�شرتليني 

)656.6 مليون دوالر(.
وقال���ت بي.ب���ي انه م���ن ال�شاب���ق الأوان���ه حتديد متى 

�شيبداأ االنتاج يف احلقل جمددا.
وق���ال متحدث با�ش���م بي.بي "نتطل���ع للح�شول على 
املوافقة النهائي���ة خالل اال�شابيع القليل���ة القادمة ومن 
�ش���اأن هذا ان ميكنن���ا من بدء العمل نح���و اعادة ت�شغيل 

احلقل".
وم���ا ت���زال عقوبات االحت���اد االوروبي عل���ى �شركات 
ايراني���ة وم���ن بينها �شرك���ة النف���ط الوطني���ة االيرانية 
�شارية وقالت احلكوم���ة الريطانية ان عائدات ال�شركة 
االيراني���ة من مبيعات الغ���از يف روم �شتو�شع يف ح�شاب 

جممد.
وفر�ش االحتاد االوروب���ي والواليات املتحدة عقوبات 
على �ش���ركات ايرانية منذ ثالث �شنوات بزعم ان ايران 
حت���اول تطوير ا�شلحة نووية. وتق���ول طهران ان ابحاثها 

�شلمية متاما وذات اهداف مدنية.

بريطانيا ترفع احلظر عن تشغيل حقل غازي ضخم متلكه ايران جزئيا

احلكومة الربيطانية تربر قرارها مبنع االإ�صرار بالبيئة وقيمة احلقل بعد ثالث 
�صنوات على اغالقه ب�صبب العقوبات على طهران

51

الطاقة و احلياةالطاقة و احلياة

العدد 19  ت�صرين االول 2013



 ت�شع���ى �ش���ركات النفط والغ���از العربية اىل حت�شني 
موقعها التقني �شد االنتهاكات يف جمال امن تكنولوجيا 
املعلوم���ات يف تعامالتها مع املقاولني واملوردين، وفقا ملا 

ذكره تقرير اقت�شادي جديد.
وبات���ت �شركات النف���ط والغاز العربي���ة مطالبة االن 
بتحدي���ث انظمته���ا للكمبيوت���ر، يف ظ���ل فت���ح �شبكاتها 

للغرباء مما يعر�شها من غر ق�شد للخ�شائر الفادحة
ويتوج���ب على ق���ادة �شناعة النفط والغ���از باملنطقة 
اعادة تقييم للمخاط���ر التقنية من قبل املوردين بهدف 

حماية اال�شول التجارية من االنتهاكات.
وقد تنامت املخاوف ب�شاأن االمن "ال�شيراين" )امن 
املعلومات( ل�شبكات الكمبيوتر يف �شناعة الغاز والنفط 
اخلليجي���ة اث���ر الهج���وم على اك���رث من 30 ال���ف جهاز 
كمبيوتر ل�شرك���ة "ارامكو" ال�شعودية خالل العام 2012 
وال���ذي ا�شتهدف تعطيل انتاج اك���ر مورد للنفط اخلام 

عر العامل.
ويتوق���ع ان ت�ش���ل اال�ش���رار بالبنية التحتي���ة لقطاع 
النف���ط والغاز اىل نحو ملياري دوالر بحلول العام 2018 
ج���راء الهجمات االلكرتوني���ة بح�شب م���ا تتوقعه �شركة 

ال�شوق. البحاث  اي" االمركية  بي  "ايه 
وح���ددت موؤ�ش�ش���ات اال�شت�ش���ارات الغربي���ة اله���دف 
ال�شري���ع وامللح يف قطاع النفط والغاز اخلليجي ب�شرورة 
تدريب القوى العاملة "الكبرة يف ال�شن" على ا�شتخدام 

البيانات ل�شاحلها.
وق���ال ني���ك ب���ار املدير التنفي���ذي يف �شرك���ة بوز الن 
لال�شت�شارات يف دبي، ان ابرز التحديات تكمن يف كيفية 
ادارة ال�ش���ركات له���ذه املخاط���ر اذ ان بيئ���ة تكنولوجيا 
املعلوم���ات تغرت كثرا خالل ال�شن���وات الع�شر املا�شية 

وتغرت بيئة االعمال يف العامني االخرين.

ويقابل التطور املت�شارع يف قط���اع االإت�شاالت وتقنية 
والرام���ج  واالأ�شالي���ب  الو�شائ���ل  تط���ور يف  املعلوم���ات 
الت���ي ي�شتخدمه���ا قرا�شن���ة االإنرتنت واملعلوم���ات ل�شن 

االإخرتاقات وحماوالت التج�ش�ش االإلكرتونية.
وت�ش���ر التقارير االأخ���رة اإىل اأن 431 مليون �شخ�ش 
كانوا �شحايا للجرائم االإلكرتونية خالل عام 2011 واأن 
14 �شخ�ش���ا بالغ ه���م �شحايا اجلرائ���م االإلكرتونية كل 

ثانية و مليون �شخ�ش كل يوم.
وتقدر اخل�شائر ال�شنوية العاملية للجرمية االلكرتونية 
بحوايل 388 مليار دوالر، ت�شمل اخل�شائر املالية اإ�شافة 

اإىل ما يرتبط كذلك باالنتاجية والوقت.
ويتوق���ع ان يتج���اوز ع���دد فرو�ش���ات احلا�شب االآيل 
�شنوي���ا املليونني واأن امل�شروف���ات واال�شتثمارات العاملية 
يف جم���ال االأمن ال�شيراين يتوقع اأن ت�شل اإىل 60 مليار 

دوالر.

قطاع الطاقة العربي يحتاج اىل اال�صتثمار يف حت�صي �صبكاته لتكنولوجيا املعلومات من الهجمات 
ال�صارة للقرا�صنة، عقب ا�صتهداف 'ارامكو' بهجوم تقني

شركات النفط العربية حتصن موقعها 
التقني مبواجهة قراصنة املعلومات
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علن���ت احلكوم���ة الريطانية عن ابرامها �شفق���ة بناء حمطة نووي���ة لتوليد الطاقة 
الكهربائية تدخل اخلدمة يف قطاع الطاقة بحلول العام 2023.

ومن���ذ كارثة فوكو�شيم���ا التي تطورت بعد زلزال الياب���ان الكبر يف 11 مار�ش/اذار 
2011 ب���داأت كث���ر من ال���دول مبراجع���ة خمططاتها حي���ال الطاقة النووي���ة، ولكنها 

�شرعان ما عادت اىل هذا احلل هربًا من تقلبات ا�شعار النفط.
وتعت���ر هذه املحطة التي ار�شي عط���اء تنفيذها على �شركة "اي دي اف" الفرن�شية 

االوىل يف بريطانيا خالل الع�شرين عامًا املا�شية.
وفيما ب�ّشر رئي�ش الوزراء ديفيد كامرون ببدء عهد جديد من الطاقة النووية، تعهد 

وزير الطاقة اد ديفي بخف�ش ملحوظ على فواتر الكهرباء بحلول العام 2030.
و�شتق���وم "اإي دي اإف" – الت���ي ظلت تتفاو�ش ب�شاأن ال�شفق���ة الأكرث من عام ببناء 
حمطة "هينكلى بوينت �شي" يف �شامر�شت بتكلفة 16 مليار جنيه اإ�شرتليني )26 مليار 

دوالر( فى �شومر�شت بجنوب غرب اجنلرتا.
وقالت احلكومة اإن املحطة �شت�شم مفاعلني ويتوقع اأن تعمل حلوايل �شتني عاما.

ووفق���ًا لل�شفق���ة فاإن كلفة انت���اج امليغاواط/�شاعة من الكهرب���اء تبلغ 92.5 جنيها 
ا�شرتلينيا. ويرى كامرون ان بناء املحطة اجلديدة هو خطوة اوىل يف اجتاه ال�شناعة 
النووي���ة ته���دف لتوف���ر االف فر�ش العم���ل وام���دادات الطاقة طويلة االج���ل، ا�شافة 

خلف�ش االعتماد على م�شادر الطاقة االحفورية التي تتقلب ا�شعارها.
وتعت���ر املحطة الريطانية اوىل املفاعالت النووية الت���ي ت�شيد عقب حادثة مفاعل 
فوكو�شيم���ا الياباين، واول حمطة بعد دخول حمطة "�شيزويل" الريطانية اخلدمة يف 

العام 1995.
وم���ن خ�شائ�ش املحطة اجلديدة انها �شتوفر 7 باملئة من حاجة بريطانيا للكهرباء 
او م���ا يع���ادل اال�شتهالك املنزيل برمته، كم���ا �شتخف�ش اأي�شا انبعاث���ات بريطانيا من 
الكرب���ون مبق���دار 9 ماليني ط���ن وتخلق 25 األ���ف وظيفة وتخف�ش اأ�شع���ار الطاقة على 

املدى الطويل.
وتق���وم عدة دول ومن���ذ �شنوات بت�شييد حوايل 30 حمطة طاق���ة نووية، وتتوفر حول 

الع���امل خط���ط حكومي���ة الإن�ش���اء 100 حمطة اأخ���رى يف العق���ود الثالث���ة القادمة، يف 
مقدمتها كل من الهند وال�شني، فيما تعيد الواليات املتحدة وبع�ش دول اوروبا الغربية 

النظر يف موقفها من حمطات الطاقة النووية.
وحتى دول اخلليج الغنية بالنفط اأعلنت بع�شها عن خطط الن�شاء مفاعالت نووية.

وجت���در االإ�شارة اىل ان املفاعالت النووية تولد الطاقة عر التفاعالت النووية بدال 
م���ن االح���رتاق، وهو ال يوؤدي اىل انتاج ثاين اوك�شيد الكرب���ون وهو اهم غازات ظاهرة 

االحتبا�ش احلراري.
وينتق���د خمت�ش���ون يف البيئ���ة تنا�ش���ي احلكومات اأزم���ات جزيرة "ث���ري مايل" يف 
الواليات املتحدة، وت�شرنوبل يف رو�شيا، و�شعف و�شائل تخزين الوقود النووي امل�شتنفذ 
الذي �شيبقى م�شعا ملليون �شنة، وهو االمر الذي ادى اىل تراجع �شناعة الطاقة النووية 

الغرا�ش انتاج الكهرباء يف العقود الثالث املا�شية.
وجتدر اال�شارة اىل ان احتياجات العامل من الكهرباء �شتزيد بن�شبة 51 باملئة بحلول 
عام 2030 ب�شبب الت�شنيع وزيادة عدد ال�شكان، طبقا لتقديرات وكالة الطاقة الدولية.
وحت���ى يف دول اخللي���ج التي تفكر جديًا يف ملف الطاقة النووية ينمو الطلب ال�شنوي 
على الكهرب���اء بن�شبة 7 باملئة مما حدا باالمارات العربية املتحدة اىل ال�شروع بت�شييد 
اوىل حمط���ات الطاق���ة النووية بكلفة 40 مليار دوالر والتي ب���داأت فيها يف العام 2009 

ليبداأ �شخ الكهرباء عر اوىل املفاعالت بحلول العام 2017.
اما ال�شعودية فت�شتهدف بناء حمطات نووية بقدرة 17 غيغا واط بحلول عام 2032، 

ويفكر االردن ببناء مفاعلني للطاقة النوية الغرا�ش انتاج الكهرباء.
ويوج���د يف الع���امل يف الوقت الراهن 442 حمطة طاقة نووي���ة يف اكرث من 31 دولة، 

طبقا لوكالة الطاقة النووية.
ومتل���ك الوالي���ات املتحدة اك���ر عدد منها وه���و 103 حمطة تنت���ج 19.3 باملئة من 
احتياج���ات الطاق���ة الكهربائي���ة، تليه���ا فرن�ش���ا التي توج���د بها 59 حمط���ة، واليابان 
55 حمط���ة، وتنت���ج جميع حمط���ات توليد الطاق���ة النووية ما يقرب م���ن 16 باملئة من 

احتياجات العامل من الكهرباء.

بريطانيا تعود لت�صييد 
حمطات انتاج الكهرباء 

من الطاقة النووية 
بعد غياب دام عقدين 
متنا�صية 'ت�صرينوبل' 
و'فوكو�صيما'، ودول 

عربية تهدف ال�صتبدال 
النفط باليورانيوم

العامل يلوذ بالطاقة النووية 
هربًا من هليب النفط
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تروى ق�شة �شخ�شني يدعيا "جون" و"توم"  كانا يبحثان عن م�شدر معي�شة 
ثابت فوجدا فر�شة لتح�شيل املال من خالل نقل املاء الأهل قرية من مكان 

بعيد بع�ش ال�شيء،  يختلف هذان ال�شخ�شان يف طريقة تفكرهما وتقديرهما 
لالأمور ، جون يوؤمن بالعمل بجد، وتوم  يوؤمن بالعمل بذكاء، فما كان من 

اإىل  املوؤدية  ال�شكة  يقطع  واأخذ  كبرين،  دلوين  ب�شراء  اأ�شرع  اأن  "جون" اإال 
البحرة ذهابا واإيابا ، و�شرعان ما اأخذ يجمع املال بف�شل لعمله ل�شاعات 

طويلة . لقد كان عمال متعبا بالن�شبة له، لكنه كان �شعيدا للغاية الأنه كان يجني 
املال.

اأما ال�شخ�ش االآخر "توم"، اختفى لعدة �شهور ومل يراه اأحد ، فرح جون كثرا 
الأنه اعتقد انه �شوف يبقى الوحيد يف �شاحة العمل دون مناف�شة تذكر من توم 
.. مل يقم توم ب�شراء دلوين كما فعل مناف�شه بل قام بو�شع خطة عمل، واأن�شاأ 

�شركة، وعاد بعد ب�شعة اأ�شهر ومعه فريق عمل، وخالل �شنة واحدة  اأقام فريق 
العمل خط اأنابيب �شخما يربط القرية مباء البحرة، وب�شهولة ا�شتطاع اأن 

يناف�ش "جون"، وقام بتزويد ماء للقرية بكميات اأكر دون انقطاع ، وهو بذلك 
قد مّد اأنبوبا كي يتدفق املال اإىل جيبه، كما مد اأنبوبا كي يو�شل املاء اإىل اأهل 

القرية .
وعا�ش "توم"  يف �شعادة طيلة اأيام عمره الأنه اخرتع و�شيلة الإي�شال املاء 

الأ�شحاب القرية دون اأن يكلفه ذلك اأن يبذل جهودا م�شنية واأوقات هائلة، 
اأما "جون" فقد عا�ش يف �شقاء بقية عمره وظل يعاين من امل�شاكل املالية 
وال�شغوطات املادية، وعدم قدرته على موا�شلة نقل املاء ب�شبب كر �شنه 

و�شعف ج�شده.
اإن ما قام به "جون" هو مبثابة ما يفعله املوظف، اإذ يعمل لدى االآخرين، 

مقابل املال، ويجد ويجتهد ويق�شي �شاعات طويلة يف العمل، ثم هو بعد ذلك 
بالكاد يح�شل حاجياته ويوؤمن م�شتقبله، و�شياأتي يوم ال يقوى على اال�شتمرار 

بالعمل، وتزداد بعدها نفقاته.
اأما ما قام به "توم"  هو مبثابة ما يفعله املبادر و�شاحب العمل امل�شتقل الذي 

ي�شعى الإن�شاء امل�شروعات، لت�شب نتاج هذه امل�شروعات يف جيبه املال، دون اأن 
يتطلب منه ذلك العمل بجد ول�شاعات طويلة، وذلك بالتاأكيد يعتمد على مدى 

االإتقان والتخطيط واالإبداع يف اإن�شاء امل�شروعات.
هذه الق�شة ت�شاعدنا يف اتخاذ قراراتنا يف احلياة، وهل عندما نعمل، نقوم 
ببناء خط لالأنابيب، اأم اأننا نقوم بنقل املاء بالدلو. هل نعمل بجد اأم نعمل 

بذكاء؟!

خــط األنابيــب .. 
مصــدر مــال ال ينضــب 

بادي شالل
رئيس التحرير
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جمموعــة رشكــات النخبــة العراقيــة
Iraqi elite group of companies

 ال�صركة العراقية االأم و التي تعمل جنب اىل جنب مع جمموعة من ال�صركات، اإحدى هذه ال�صركات هي  ) �صركة النخبة العراقية للتجارة العامة ( و مقرها العراق - بغداد، و لها �صبكة 
ات�صاالت من خالل مكاتب �صركاتها يف ) دولة االإمارات العربية املتحدة و اململكة االردنية الها�صمية( اىل جانب املكتب الرئي�صي يف بغداد.

نحن على ثقة كاملة باأن التعاون امل�صرتك ملجموعة �صركاتنا معكم �صيفتح اآفاق م�صتقبلية للعمل يف خمتلف املجاالت التجارية، ال�صناعية و جمال املقاوالت يف العراق و دول اأخرى.
�صركة النخبة العراقية للمقاوالت العامة واال�صت�صارات الهند�صية املحدودة ، تاأ�ص�صت عام 1989 و م�صجلة بغرفة جتارة بغداد.مقرها بغداد و لها مكاتب يف دولة االمارات العربية .

  ان ل�صركتنــا االمكانيــة اجليــدة يف تنفيــذ امل�صاريــع املتكاملــة ) ت�صميم، جتهيــز، بناء و الن�صب( يف جمــال االأعمال الكهربائيــة، املدنية وامليكانيكيــة و ذلك من خالل الــكادر الهند�صي و 
الفنــي ل�صركاتنــا و الــذي لــه بــاع طويل يف هذه املجــاالت،  اإ�صافة اىل ذلك فــاأن لنا عالقتنا املتينة مــع العديد من ال�صــركات العاملية يف املجاالت اأعــاله و على �صبيل املثــال و لي�ص احل�صر 

)SIEMENS،، ABB SCHNEIDER....الخ(
    عالوة على ذلك، نود ان نبي باأن اإحدى �صركاتنا ) �صركة النخبة العراقية للتجارة العامة( قد عملت جنبًا اىل جنب مع �صركاتنا و فروعنا حتت نف�ص املظلة لـتاأمي املعدات الهند�صية 
الالزمة لتنفيذ م�صاريعنا مع كل اخلدمات الالزمة لها.  ان �صركتنا اآخذة على عاتقها يف الوقت احلا�صر عدة اعمال جتارية، �صناعية و اعمال مقاوالت يف العراق و لعدة جهات و بالتعاون 

مع �صركاتنا االخرى 

مكاتب خارج العراق
1- فرع  عمان – االردن

هاتف :5627951 – 6-- 00962
فاك�ص: 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�صرة
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 
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led the growth of production rate to one 
million and 200 thousand barrels per day in 
2010, and to one million and 400 thousand 
barrels per day in 2012, noting that the Ru-
maila field, which was discovered in 1953 by 
the South Oil Company , and is one of the 
most important fields discovered in Iraq, 
and the fourth global field with reserves of 
over 50 billion barrels, equivalent to more 
than 30% of Iraq 's reserves that reaches 
about 38% of the oil reserves of 143 billion 
barrels.

Regarding the project to develop West 
Qurna, she has made it clear that the project 

was invested by Exxon Mobil Corporation 
at a cost of $50 billion as it seeks to join a 
Petrojayna company to develop the field.

About the obstacles that stand in the way 
of the implementation of the company's in-
vestment projects in Iraq, she said that there 
are several obstacles including the lack of 
cooperation by oil companies and the Iraqi 
Ministry, as well as the ease of entry of mate-
rials through customs and the lack of coop-
eration by some Iraqi officials in investment 
companies.

In terms of providing service projects, she 
mentioned that the company expressed a de-

sire to implement service projects in the city 
center and areas as social benefits provided 
by the investing companies to the citizens 
who live near the wells, which are investing, 
as well as the formation of a committee of 
community that promotes the reality of edu-
cation through the construction and restora-
tion of schools.

She concluded by honoring 10 medals 
to the creative staffs, as well as honoring 
58 outstanding employees. Adding, that 
the Iraqis are characterized by their serious 
work, which leads to the recruitment of the 
largest number of staff members.
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The Chinese Petrojayna Company 
claimed fifth place in world rankings among 
the major international oil companies and 
250 energy companies, making it the first 
Asian to ascend to the top five companies 
in the world, according to “Platts “ rank-
ings. This was based on the assets , profits , 
revenues, and the restoration of the capital 
to the investor, particularly since Petrojayna 
has operations in investor development.

Petrojayna implemented exploration and 
development operations in 12 foreign coun-
tries, including Kazakhstan and Venezuela, 
which U.S. companies refuse access to as 
they are considered countries that have un-
stable security situations.

Most analysts in the oil field confirm in re-
gard to Petrojayna company that it will play 
a major role in taming the global oil prices 
if the goals of the Chinese government to 
expand the development of the fields where 

the Chinese will reduce the growing demand 
of the Chinese economy on the world’s oil is 
achieved.

Petrojayna operates in partnership with 
PB Company for the development of the oil 
sector and service contracts technology in 
Iraq, and with its 11 branches implements 
the realization of various in the extractive 
industries, geological studies, realization of 
the signatories, digging wells and examining 
the results of drilled wells injection in Iraq, 
especially since the country was cut off from 
the new global technology since the eighties.

 So it was on the companies that offered 
to enter in the oil sector competition for re-
evaluating its business in the light of modern 
technology and training at various educa-
tional levels in the extraction and export of 
oil and energy, especially in the training of 
personnel working in Iraq.

Regarding the work of the Chinese com-
pany national in Iraq, the  Director of the 
CNPC, Mrs. Yong Chan Lee, explained 
“The size of the company’s investment in 
Iraq reaches up amounts to $2 billion and 
owns one of the ten branches of various 
functions,” pointing out that “the company 
has the three largest investments in Iraq for 
service contracts in the fields of Halfayah 
and Maysan, since 2010.

Concerning the development of the Ru-
maila field,  she said that it is considered one 
of the largest operations carried out by the 
company to achieve the highest production 
in 2011, which will reach 2.8 million bar-
rels per day when fully developed, particu-
larly since the drilling equipment has been 
advanced in previous years, which resulted 
in decreased rates in its production to 960 
thousand barrels per day. Referring to Petro-
jayna and Petric Petroleum company, who

China National Oil Company (CNPC 
Petrojayna ) Honors Iraqi Workers

Iraqis are real hard-working in 
supplying the Iraqi economy

The implementation of three massive 
investment projects in (al-Ramlia, al-

Halfiya and al-Ahdab )
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Economic report stated that the 
global energy map is undergoing 
pivotal and quick changes on the 
level of demand, while the United 
States was the largest consumer of 
energy since the beginning of the 
twentieth century and since 2010 
China has taken an advanced posi-
tion to capture the largest share of 
energy demand.

 A report from the company 'Chi-
nese Kuwaiti' confirmed that most 
of the increase came in the Chinese 
energy demand over the past decade 
to equal levels of Chinese demand in 
2010, double of what it was in 2000. 
Today, China consumes a fifth of the 
total global energy. The report added 
that coal remains the main source of 
energy for China, where it consumes 
two-thirds of the total consumption, 
making them the largest consumer 
and producer of it. However, the lev-

el of energy consumption per capita 
remains low when we compare this 
level with other countries such as 
the U.S., Germany, Japan and South 
Korea.

The report pointed out that China 
is also becoming in the foreground 
in the consumption of oil. Today, as 
the second largest oil consumer, ap-
proximately 10.6 million barrels per 
day are consumed compared to the 
United States, which is the largest 
consumer of oil, with about 19 mil-
lion barrels per day.

Adding that despite this differ-
ence, it is important to consider the 
evolution of demand growth from 
the two countries, the United States 
witnessed a stable level of consump-
tion during the last decade while the 
Chinese oil consumption is develop-
ing on a regular basis for nearly two 

decades to rise an average of 6 per-
cent each year.

The report stressed on the current 
and projected growth rates for Chi-
na, in addition to various dynamic 
factors that deal with the population 
and the phenomenon of urbaniza-
tion. Pointing out that the growth 
rate of China 's oil consumption will 
remain as it is to rise in the coming 
years, while China will need time in 
order to go beyond the levels of con-
sumption in the United States but 
that is inevitable in the end.

Continuing, that the oil produc-
tion trends began taking a new 
form, especially in the United States, 
where oil production levels were in 
decline for more than a decade until 
the recent financial crisis and it has 
since returned to a production level 
rise.

The report also mentioned that 
the credit for this goes back to the 
technological progress made by the 
United States in shale oil extraction 
sector which makes it the leader 
with respect to this technology, 
making them independent and self-
sufficient in energy, which is what 
we see today with the low level of 
imported oil.

Noting, that levels of oil con-
sumption in China continued to 
gradually increase to reach more 
than four million barrels a day and 
was accompanied by increases in the 
volume of energy imports. Explain-
ing, that this increase is expected to 
continue in consumption and im-
port. According to the U.S. Energy 
Information Administration, it is ex-
pected to overtake China in the size 
of American oil imports by the end 
of the year.

Pivotal Changes on the Global Energy Map
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The international oil companies headed 
to the countries witnessing stability such as 
Morocco, Malta and Spain to drill for black 
gold, to turn its back on the Middle East be-
cause of the unrest that prevailed. Major oil 
companies flowed into mentioned countries 
that offer lucrative offers for these compa-
nies.

The unrest in the Middle East gave a new 
impetus to the oil companies that are look-
ing for new discoveries to go to the more sta-
ble areas such as Morocco, Malta and Spain.

These areas provide of the known reserves 
and attractive conditions for exploration 
without exposure to the risk of production 
in Syria or Libya or Egypt.

Morocco enticed companies with a prom-
ise to connect it to the energy-rich reservoirs 
in West Africa. In Malta there are hopes that 
there will be extensions of existing geologic 
formations in Libya and Tunisia.

Off the coast of Spain considers 'Cairn En-
ergy' company to have geological similarities 
with the Israeli water which includes two of 
the largest offshore gas fields discovered in 
the last ten years.

Tony Hayward, CEO of Genl Energy 
Company and former president of BP, said " 
You either have to go to the technical or po-
litical boundaries. In Morocco and Malta we 
are dealing with much greater technical risks 
than political."

Various oil companies flowed into Chev-
ron, the second-largest U.S. oil company, 
which has a market capitalization of $231 
billion, and Vastant company, listed on the 
London Stock Exchange, worth $80 million 
to Morocco over 18 months ago.

The Gulf Sands Petroleum pumps about 
ten thousand barrels of oil per day equiva-
lent to Syria before the war that broke out 
there and the penalties imposed on them.

The company suspended its work there 
in 2011 and lost more than 90 percent of its 
production and later moved to Morocco.

Ken Judge, Commercial Director of Gulf 
Sands said "We are looking for some stability 
and Morocco is politically stable while also 
offering the best financial terms between the 
countries of the Middle East and North Af-
rica."

Morocco foiled demonstrations similar to 
the Arab Spring uprisings in 2011 by spend-
ing social and constitutional reforms and se-
curity measures.

Genl will begin drilling in Malta in the 
first quarter of next year, and the British 
Kern will begin drilling a well in Morocco in 
September, according to its website, it may 
begin drilling in Spain as well as in 2015.

New Destinations for International Oil Exploration 
Companies : Morocco, Spain and Malta
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Fadhil Nabi , Deputy Iraqi 
Minister of Finance, said that the 
budget for Iraq in 2014 is likely 
to reach 174.6 trillion dinars 
($150.1 billion dollars), based on 
an oil price of $90 a barrel.

The member country in OPEC 
is trying to rebuild its economy 
which was destroyed over the 
years of war and sanctions mainly 
dependent on oil revenue which 
funds about 95 percent of its bud-
get.

Iraq has the fourth largest oil 
reserves in the world and aims 
to increase its oil production to 
reach 8-8.5 million barrels per 
day by 2017, which could bump 
up the ranks of the top producers 
in the world.

Nabi said the budget plan for 
2014 expects oil exports to in-
crease to 3.4 million barrels a day.

He added, "It allocates a tril-
lion dinars ( $860 million dol-
lars) for the oil companies oper-
ating in the Kurdistan region near 

future, which is expected to issue 
250 thousand barrels per day of 
crude."

The budget for 2013 reached 
138 trillion Iraqi dinars, based on 
the $90 price of an oil barrel but 
with less volume exports of 2.9 
million barrels a day.

The budget allocated 64 tril-
lion dinars for investment proj-
ects, while the rest goes to spend 
on salaries and a subsidized food 
commodities program.

Iraq Targeting a Budget of $150 Billion Dollars
The budget plan for 2014 expects oil exports to increase to 3.4 mil-
lion barrels per day, $860 million dollars of it will be allocated to 

oil companies in Kurdistan
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Iraq offered more profitable conditions to 
investors for the exploitation of the giant oil 
field and to build a refinery, while blaming the 
Royal Dutch Shell in the non- production of 
billions of dollars in oil.

The Nasiriyah field includes reserves which 
exceed four billion barrels of crude and can 
contribute to the Baghdad plan to increase 
production to triple by the end of this decade 
with the help of foreign companies.

However, Iraq's production has slowed this 
year, companies have complained of poor 
margins under existing service contracts. 
Some have angered Baghdad by signing con-
tracts with the semi-autonomous region of 
Kurdistan in northern Iraq on better terms.

A source in the Iraqi oil sector said, "The 
Oil Ministry was keen to formulate a contract 
that includes more improved and profitable 
conditions (for companies), compared with 
the previous service contracts."

The source added, "In this contract, there 
won't be a government partner to compa-
nies, and there will be no need to pay for a 

premium signature," confirming to generate 
more profits to the company which manages 
the project.

The project includes the development of 
the southern field and the construction of a 
refinery with the capacity of 300 thousand 
barrels per day as well as the selection of a 
Japanese consortium to invest in 2009, but 
negotiations broke down. 

In March, Iraq chose seven international 
companies to compete in a planned tender in 
December and added five companies to the 
list earlier this month, hoping to make prog-
ress this time.

The Iraqi Oil Minister, Abdul Karim 
La'eeby, said earlier this year concerning the 
conditions of investment in the Nasiriyah 
field that this contract will be completely dif-
ferent and very attractive for oil companies.

Iraq's production began to rise in 2010, af-
ter signing service contracts with companies 
, including BP, Shell, ENI and Exxon Mobil, 
but the recovery slowed in 2013 due to prob-

lems related to infrastructure and security.

According to sources in the sector, part 
of the reason for the slowdown in produc-
tion is to delay the start of production of the 
Majnoon field, being developed by Shell and 
its Malaysian partner Petronas, which raised 
Baghdad's anger.

A letter sent by the government last month 
to Reuters blamed Shell for the underdevel-
opment dates for commencement of produc-
tion from the field, which has reserves of 12 
billion barrels, and says that this cost Iraq $4.6 
billion.

In response to a comment on the letter, 
Shell said it was discovered when they began 
to open existing installations before the end of 
2012, where it required more work.

The company said it is still targeting pro-
duction of 175 thousand barrels per day from 
the Majnoon field before the end of the year.

The Shell spokesman said, "The safety of 
our staff and our assets remain our top prior-
ity in Iraq, and we will seek to restore the fa-
cilities to ensure a safe operation."

Iraq Improves Al-Nasiriyah Oil Project Conditions
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The profits of the giant Russian company Gazprom exceeded 
the analysts' expectations because of the increasing in export 
volumes, where the rate of profit in the period from January to 
March / March of 2013 by 5.3 %.

The company of Gazprom  announced that the net profit for 
shareholders during the first quarter of this year reached 11 bil-
lion 410 million dollars, and the company's revenues from sales 
rose by 19.3 billion to $36 billion and $728 million. It also in-
creased the company 's sales of gas only in the first quarter by 
25%, compared to the same period last year, reaching 27 billion 
and $ 92 million.

The Russian Company of Gazporm for natu-
ral gas is studying to raise its investment pro-
gram for 2013, according to the head of the 
investment department in the company Mr. Ja-
roslav Jolko statement.

Jaroslav explained that the company's board 
will study increasing the spending at a meeting 
of the tenth of September .

The company of Gazprom expected to reach 
the capital spending about $40 billion this year 
versus $ 44 billion last year

Gazprom tries to in-
crease its investment 

program for 2013

Gazprom's Profits rises more 
than 5 % in the first quarter 

of this year
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The Malaysia company of 
Petronas plans to exit from 
one of the largest oil projects 
in the Orinoco in Venezuela 

because of disagreements 
with Venezuelan authorities 
and the state oil company as 
the company declared.

The total investment that 
carry the name of Petro-
karapopo about $ 20 bil-
lion over 25 years which it 
includes the construction 
of the unit to convert heavy 
crude to light crude with the 
capacity of 200 thousand 
barrels per day.

When the project estab-
lished in 2010, Venezuela 
announced that it is a good 
indicator that the oil compa-
nies ready to bear the diffi-
cult of financial conditions 
for access to the largest oil 
reserves in the world.

The  Venezuela oil compa-
ny Petroleos de has 60 % of 
the project and 40% to the 
Petronas.

Petronas confirmed to 

Reuters its withdrawal from 
the project and the com-
pany had informed Venezu-
elan government on Aug. 
27/ 2013 .

A source in Petronas said 
from Kuala Lumpur that 
the company decided to 
exit because of problems in 
dealing with the Venezuelan 
authorities .

Petronas had entered the 
oil sector in Venezuela in 
2010 after three years of na-
tionalizations expansion by 
the late Socialist President 
Hugo Chavez .

The project of Petrokar-
apopo had begun the pro-
duction late last year with 
capacity of 400 thousand 
barrels per day.

The Asian imported oil countries asked more supply in the mar-
ket from major producing countries to low the fuel costs at a confer-
ence which was held in Seoul.

A clear division in the Energy Ministers ' Conference Asians 
among exporting countries with strong revenues and imported 
countries that find difficult to pay the costs of oil and gas.

The crude was trading near $ 112 a barrel, after rising above $ 
117 a barrel late last month due to suspension of most of Libyan oil 
production and the prospect of a U.S. military strike against Syria.

Mr. Aasco Zogauara, Japanese Minister of State for Economy, 
Trade and Industry said " High oil prices will adversely affect on 
the Asian economy and this may lead to the stagnation of economic 
activity in Asia and in order to stabilize world oil markets, we ask 
producers to provide adequate supplies to meet demand. "

The member states of the Organization of the Petroleum Export-
ing Countries (OPEC) said that the rise in oil prices due to the ten-
sions in the Syria crisis.

Its mentioned that Saudi Arabia raised its production to record 
levels to mitigate the impact of the Libyan crisis supplies, while the 
Saudi Oil Minister Ali al-Naimi said that he does not see a shortage .

AL-Naimi added during the conference " There is a good balance 

in the market."

OPEC said in its weekly report that the market receives an ad-
equate supply cover stops Libyan supplies.

Abdullah al-Badri OPEC Secretary-General said during the con-
ference "There was no need to more pump."

Al-Badri told the reporters" If we see that there is a shortage in 
market, we shall pump, but we do not see a shortage."

Petronas company withdraws from oil project 
in Venezuela

Oil-producing states inform the buyers 
in Asia the cause of high prices
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Shell, one of the largest energy 
production company, announced 
that it has taken a decision on 
the site in the state of Louisiana 
which is likely to be liquefied 
natural gas station at cost 12.5 
billion dollars. However , the 
company has not yet taken the 
final decision regarding the sta-
tion, and the decision will be 
made after doing more planning 

and environmental working.

While the officials in the state 
of Louisiana declared that "Shell" 
chose a site near Baton Rouge 
district for constructing the sta-
tion which will produce both 
diesel and aircraft of natural gas 
, as well as special types of wax 
and products used in the manu-
facture of plastics and detergents.

The Italian of ENI company for energy proved on its suitabil-
ity for the seventh year in a row of the Dow Jones global for Sus-
tainability. It is one of the most prestigious sustainability indica-
tors at the global level .

This index, which was founded in 1999,lncludes on compa-
nies' stocks characterized by excellent their results in the fields of 
economics , sociology and the environment. It is highlighting on 
the best  companies and institutions in the field of sustainability 
in various sectors.

Overall , the index includes 333 stocks selected on the basis of 
their performance, economic, social and environmental consid-
erations among 2,500 international shares with highest levels of 
capitalization .

In the oil and gas sector, 15 companies were selected from 
among 123 candidates , the ENI company for energy had got on 
the highest points in the environmental field .

This result confirms the significant interest of the Italian com-
pany the sustainable growth and responsible management of its 
business.

Russia and China signed a series of economic agreements 
, including billions of dollars document paves the way for 
export of natural gas from Russia to China. This came after a 
meeting the Russian President Vladimir Putin with Chinese 
president Axe Jeenbang Chinese in St. Petersburg in Rus-
sia. The Russian news agency of RIA Novosti referred that 
the Russian Gazprom company, and the Chinese company 
of Cooperative National Petroleum signed a major items in 
long-term cooperation, which Russia supplies China with 
38 billion cubic meters of Russian natural gas. The agree-
ment conditions include supplying gas, its size, price and 
guaranteed ways to pay , as well as include a gas station. The 
company Gazprom mentioned that the project is expected 
to begin early next year, noting that the project aims to cre-
ate a Russian – China pipeline by the year 2018 .

ENI confirms its presence in the most prestigious 
World Indices

Shell Company tries to install 
a gas station in Louisiana

Russia and China sign a 
gas agreement with bil-

lions of dollars
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The governor of Basra prov-
ince, Dr. Majid Mahdi al-Nasraoui 
discussed with the director of the 
Russian oil company of Lukoil, that 
work in the oil fields of the West 
Qurna, Mr. Iskandar Nasirov the 
ways to solve the problems that fac-
ing the company's work.

Al-Nasraoui declared in a press 
statement " We discussed with Rus-
sia's Lukoil the ways to remove ob-
stacles and solve all the problems 

that stand in front of the work of 
the company in the oil fields which 
located near populated areas. Refer-
ring to find a mechanism thought 
working on coordination between 
the company and the citizens living 
in those areas that fall within the 
geographical area of the company 
work, and the Southern Oil Com-
pany in addition to involve the local 
government to solve the problems. "

Insisting on the right of oil areas' 

residents for giving them priority to 
work in the company according to 
their non-technical and administra-
tive competence. Expressing on the 
willingness of the local government 
to train required cadres to work in 
the Russian company.

Al-Nasraoui suggest to build a 
residential complex for those poor 
villages that designed and built by 
the Russian company, which is re-
imbursed later by the South Oil 

Company, that the director of the 
company Mr. Iskandar Nasirov ex-
pressed on his readiness to imple-
ment the project.

An official at LU-
KOIL Russian oil 
company expect to 
regain 50% of its 
investments in the 
developing of the 
West Qurna 2 oil 
field in the south-
ern Iraq by next 
year.

Leonid Fedun, 
who owns a share 
of the company 
said that the West 
Qurna 2 field now 
at the peak of the in-
vestment cycle and 
company hopes to 
regain 50% of ex-
penditures in 2014.

Itar-Tass agency 
news quoted that 
Fedun said "He 
expected the pro-
duction of the filed 
begin in November 
and up to 200 thou-
sand tons of crude 
oil by the end of 
this year."

Basra's governor discusses with the Russian Lukoil oil 
the ways to solve the problems that facing its work

Lukoil relive half of its investment in the West 
Qurna  in 2014
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The Lukoil Middle East announced complete 
the processing of providing the central hospital in 
the district of al-Madeena north of al-Basra with 
the medical equipments , as pointed out that the 
equipments have been relating to analyze blood, 
heart examination, dentistry and diagnostic ultra-
sound .

A statement issued from the company Luk , it 
is an operating company, a subsidiary of Lukoil 
OJSC, that it carried out another a socially project 
in the West Qurna field - 2 , noting that it com-
pleted the project of providing the central hospital 
in the district of al-Madeena with modern medical 
equipments.

Adding that these medical equipments include 
a blood test, diagnostic ultrasound, examination 
heart and dental equipments.

"The company plans to continue the program of 
support for the healthcare sector in the province of 
Basra, as well as it plans to equip three other medi-
cal centers before the end of this year." A statement 
explaining.

The company statement clarifying, " All works 
take place according to the cooperation agree-
ments that signed by the company with the 
managements of al-Madeena, The martyr of Izz 
al-Deen al-qassam and al-Qurna districts in De-
cember of 2012 ," Noting that the agreements con-
tain developing the economic relations between 
the contractors and improve the standard of living 
of the population as well as protecting the environ-
ment."

The Lukoil Middle East Co., Ltd. had supplied 
two medical centers in al-Hweer and um al-Shweej 
districts modern devices of diagnosis the tubercu-
losis, diseases of the heart and blood vessels. Cad-
res have been trained on the using of this equip-
ments with advanced technology.

The first group of Iraqi students completed its 
study in the oil training center of Lukoil company.

A center is ran by the Russian company of Lu-
koil that work in the field of West Qurna - 2 in the 
province of Basra .

170 trainees who have completed a training 
program duration of 18 months had been ap-
pointed in the various establishments of the West 
Qurna field -2 depending on acquired qualifica-
tions. The training included focal oil production, 
oil and gas processing, control on equipment and 
electrical and mechanical engineering .

The official website of the company mentioned 
that the training program consists of several mod-
ules to increase the efficiency of the employees, 
and cover all the necessary technical sections and 
focus on developing the leadership capabilities as 
well as the actual training units

Lukoil provides a hospital with medi-
cal equipments

Graduating the first group of Iraqi trainees at the 
center of Lukoil
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An Iraqi official said that the Royal 
Dutch Shell company began a test pro-
duction from Iraq 's Majnoon oilfield 
and it is looking for to raise the produc-
tion to about 190 thousand barrels per 
day in October.

An official from Iraq's South Oil 
Company said, " The resumption of pro-
duction in the field will continue on an 
experimental basis until the end of Sep-
tember and it is expected to reach the 
production of about 190 thousand bar-

rels per day in October."

Shell company declared that it had 
resumed operation of the Majnoon field 
and aims to increase the production to 
175 thousand barrels per day in Octo-
ber.

The company spokesman said, " We 
can confirm that we opened success-
fully wells and resumed the production 
in Majnoon oilfield and we aim to arrive 
the production of 175 thousand barrels 
per day in the coming weeks."

Its mentioned that Shell operates the 
field, which is considered one of the 
four giant fields in the south of Iraq, try 
to double its production.

Iraq, the second largest producer in 
OPEC, expects to increase its produc-
tion of 400 thousand barrels per day by 
the end of this year and Majnoon oilfield 
will contribute to raise the production.

The U.S Journal, The Wall 
Street, revealed that India 
wants to give Iraq a stake 
in a new oil refinery with 
the cost of $ 4 billion and $ 
380 million . Commission 
official energy security in 

the Indian Ministry of Ex-
ternal Affairs, Mr. Prabhat 
Kumar, announced that this 
agreement comes as part of 
the agreement fittings long-
term oil between Iraq and 
India.

Shell begins a test production of 
Iraq 's Majnoon oilfield

India gives Iraq a stake in 
a new oil refinery
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The director of the South 
Gas Company Mr. Ali Hussein 
Khudair announced that the 
company is doing all modifi-
cations in the CBS stations in 

order to raise gas production 
of 400 million square feet to 
500 million square feet at the 
end of this year .

" We did all modifications to 
invest the associated gas and 
increase the electric power." 
Khudair adding.

Clarifying that the compa-
ny faced the problems of insu-
lations and pressuring stations 
due to high temperatures and 
some technical matters.

Khudair had announced 
in an earlier statement " The 
next years will witness the 
escalation of production per 
year and up to two billion feet 
in 2017 to develop the infra-
structure for the gas industry, 
reduce the burning of these 
huge quantities of natural re-
sources and power generation, 

as well as create a new source 
of income for the country and 
improved the local economy 
by providing a clean source to 
generate the energy. "

Stressing that the produc-
tion of crude gas in Basra that 
was recorded before initiating 
the operations of Basra Gas 
Company, was nearly 1 billion 
and 100 million cubic feet 
per day, and burn about 700 
million feet per day while the 
exploiter of the production  
does not exceed 450 million 
feet per day which leads to the 
exposure of resources state 
financial losses of millions of 
dollars per day.

The Iraqi Oil Ministry said that 12 
companies and projects had qualified 
to compete for the project to extend the 
pipeline to Jordan at a cost of $ 18 billion.

Iraq plans to export one million barrels 

per day of crude to Jordan. 150 thousand 
barrels per day  from the total will export 
to the blue refinery and the remaining 
amount will be issued through the port 
of Aqaba on the Red Sea, which would 
reduce Iraq's dependence on the Strait of 

Hormuz .

A spokesman in the Ministry of Oil 
said "It's a proactive plan to absorb the 
high production, which the international 
oil companies intend pumped by 2017."

Adding "After the recession period in 
the Iraqi oil production over the years 
because of war and sanctions, the sup-
plies began to rise significantly in 2010 
amounted to 3.1 million barrels per day 
in August, according to the latest Reuters 
survey."

Iraq expects higher production of 400 
thousand barrels per day by the end of 
this year with the start of production of 
the Majnoon field, which is operated by 
Royal Dutch Shell.

Among the companies and joint proj-
ects that have qualified for the next stage 
of the competition are the Chinese Na-
tional Petroleum Company (CNBC), 
Daewoo International, Lukoil and the 
Alliance of Orascom with Petojet com-
panies.

Iraq qualifies companies to compete on 
the pipeline project with Jordan

At the end of this year, Basra Gas Company will 
achieve 500 million feet form gas production
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The British of Petrofac Company for energy an-
nounced that it gained a secondary contract from the 
Russian company of Gazprom Neft to work in the Badra's 
oilfield in Wasit province. It clarified that the contract in-
cludes of construction and engineering works for three 
years worth $95 million, Asserting that Iraq is considered 
a vital geographical area.

The Managing Director of the British company Mr. Bill 
Donat said in a statement posted by UPI agency news, 
"The company Petrofac gained a contract work for con-
structing and engineering services for three years with 
the Russian company of Gazprom Neft in the oilfield of 
Badra, explaining that the value of the contract up to the 
range of $ 95 million."

Donat added " Iraq is a vital geographic area for us." 
Pointing out "This contract reflects our ability to pro-
vide excellent maintenance and engineering services for 
projects with technical and logistical challenges in the 
region."

It mentioned that the company of Petrofac had won 
the first contract in Iraq in 2010. The Russian company 
of Gazprom heads a combination includes both Kocaz 
South Korean company, Petronas Malaysian and Turkish 
TPAO that are working in the field of Badra.

According to the agreement signed with the Iraqi side 
in 2009, the company of Gazprom should run all devel-
opment works in the field of Badra in Wasit province for 
the next 20 years. It is expected to reach the production 
capacity of the field approximately 170,000 barrels per 
day.

It is referred that the field of Badra, 90 km east of the 
city of Kut, locates on the Iran-Iraq border with reserves 
of about three billion barrels of crude oil. The Russia 
company of Gazprom has 40% percent in the joint proj-
ect, while the Turkish Company of owns 10%, the Kore-
an company of Koukas has 30%, and Malaysia's Petronas 
20%.

The British of Petrofac wins the engineering service con-
tract worth 95 million dollars in the oilfield of Badra
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The director of the May-
san Oil Company the engi-
neer Ali Ma`rij al-Bahadli 
said "His company is seek-
ing access through the 
development of the fields 
to produce one million 
barrels per day during the 
next four years with the 
developing in the prov-
ince oilfields of Halfaya, 
Bazerkan, Fekra and Abu 
gharb which are operated 
by the Chinese companies 
of Petruchyna and Tsanuk, 
in addition to the fields of 
Noor and al-A`mara which 
developed by the Maysan 
Oil Company.

"The Maysan Oil Com-
pany is working to establish 
pipeline with length 272 
km that export one million 
barrels." al-Bahadli refer-
ring.

 Adding that the new 
export line of (Bazargan – 
FAO) will be its capacity 
up to one million barrels 
per day and a length 272 
km. It extends from the 
fields of the province to 
the reservoirs warehouse in 
FAO in Basra.

 Noting that the cost 
of the project up to $500 
million which will hope to 

complete in one year .

Clarifying " The es-
tablishment of the new 
pipeline was because the 
increasing in the oil pro-
duction in the fields of the 
province which is ran by 
Petrojayna and CNOOC 
companies." Noting that 
the new line does not elimi-
nate the current line which 
export the oil the province 
fields, but the increasing in 
the oil production, led us to 
establish the new pipeline.

 Al-Bahadli confirmed 
that Maysan Oil Company 
fields produced an average 

of 235 thousand barrels 
per day , and it is hoped ac-
cess to the production of 
about one million barrels 
after the completion of the 
main fields developments 
in 2017.

Maysan province discussed with the 
Chinese company of Petrojayna  project 
of constructing a water tank for the Hal-
faya oilfield to be the oil reserves of the 
province.

The governor of Maysan Mr. Ali Douai 
Lazim said after a meeting with the di-
rector of the company "The project of 
reservoir oil water will be an important 
supporting to the needs of the oil in the 

province, So we should secure the sur-
rounding areas through set an insulator 
fence and planting trees around the tank."

Adding "It was decided to form a spe-
cial committee to study the site selection 
and the design in agreement with Petro-
Jayna company and prepare a report on 
the project for the purpose of obtaining 
final approval by the relevant depart-
ments as soon as possible."

The residents of small and large 
Hsbakan villages in the province of 
Dohuk demonstrated against the 
oil company of Chevron because it 
didn't implement the promises to  job 
its residents in the company and car-
rying out other services in the village.

Chevron had promised to imple-
mentation the main street that con-
nects the two villages in the sur-
rounding areas, and establish a sports 
stadium as well as giving priority as-
signment in the company their popu-
lations .

The Director General of Missan Oil Company : We are looking 
for producing one million barrels of oil over the next four years

Maysan province searching with PetroJayna  
establish a water tank to the Halfaya oilfield

Demonstrations 
against Chevron in 

Dohuk
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The United States revealed reducing the financial support to Iraq 
because of its budget, indicating that it will focus during the next pe-
riod to support the oil sector and its development, especially in Basra 
and called to harness the wealth of the province to implement the ser-
vices and construction and invite a Businessmen Union to provide 
the necessary facilities to encourage foreign investors to work in the 
province .

This came during a press conference was held by the American 
General Consul in Basra, in the hall of the Union of Iraqi business-
men.

The U.S. Consul, Mr. Bill Krant announced  "The coming days will 
witness the new U.S. Consul General, Mr. Matthews Mtman, who 
will focus on supporting and developing oil sector in Basra."

While the Deputy Prime Businessmen Union in Basra, Mr. Abdul-
Sahib Saleh Ali said in the sidelines of the conference " The relation-
ship between Iraq and United States must be based on the economic 
civil interests", calling to employ this relationship to attract major and 
global U.S. companies to Basra.

Adding  that  the responsibility of protecting U.S. and foreign com-
panies that work in Basra were not clear. Stressing on the working 
hard to attract foreign investors and grant them the visas.

The Commission of oil and energy par-
liamentary revealed that a government re-
port prepared by the advisers in the prime 
minister pointed out that Iraq is losing $ 
40 billion annually due to the power crisis, 
which affected the overall economic joints 

The Commission 's decision Mr. Qas-
sim Mohammed said , "The report stressed 
that the economic movement, including 
the petrochemical industries in the indus-
try companies and other laboratories and 
factories and the factories of the private 
sector is affected by electric energy crisis."

A member of the 
Commission of oil 
and energy parliamen-
tary, Mrs. Susan Sa`d 

asked the ministries to 
avoid the obstacles in 
the work of companies 
operating within the 
oil licensing rounds. 
Calling to put penalty 
clauses in the licens-
ing contracts to en-
sure the prosecution 
of the languid part in 
the completion of their 
projects.

Sa`d added " Among 
these problems are 
not complete proj-
ects in the exact time 
due to getting visa in 
time, which led to the 
non- availability the 
required labour,  in ad-
dition to the boarders 
problems. The equip-

ments that used in the 
project need months 
to arrive, which lead to 
delay in carrying out 
the project.

Calling  Oil Ministry 
to put a clear mecha-
nism for investment 
associated gas in the 
Majnoon oilfield in 
order to avoid pollu-
tion and combustion 
gas, and invest it either 
by providing stations 
gaseous, or used by 
the investing compa-
ny, indicating that the 
Commission found 
the desire of the Shell 
company to invest the 
gas associated in the 
Majnoon field .

Iraq is losing $ 40 
billion annually due 

to electricity
Demands to grant the companies more facilitates 

within the oil licensing rounds

Washington confirms reducing support 
to Baghdad and focus on the develop-

ment oil sector
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 The Chinese company Kosil had 
completed 19 wells drilling operations 
within Abu Ghareeb field 110 East 
Maysan province.

The general director of Maysan Oil 
Company, the engineer Ali Ma`rij al-
Bahadli said that the company of Kosil , 
one of the contracting companies with 
the CNOOC company that supervised 
to develop the field of  Bazerkan, al-
Fakha and Abu Ghareeb oil field, had 
recently completed the operations of 
drilling in Abu Gharab 19 well, adding 
that the drilling operations were using 
tower drilling LR,7006 down to 3229 
m depth. 

The field of Abu Ghareeb, which its 
oil characterized by the quality and 
high standards, is producing 34 thou-
sand barrels per day from 13 wells 
at the moment, while the CNOOC 
company and the contactors second-
ary companies, which Iraqi drilling 
company one of them, are working to 
increase the production in the field.

Maysan Oil Company announced 
the start to the implementation of 
advanced plastic pipes (type RTP) as 
flow lines of crude oil to bind the new-
ly drilled wells in the field Abu Gharb 
as the first time in Iraq.

The general director of Maysan Oil 
Company, Engineer Ali Qubool Ba-
hadli, said that the company Sianok, 
which holds the management of de-
velopment processes of Abu Gharb, 
Bazerkan and Fakka fields, recently 
introduced a new experience and 
sophisticated cope with the modern 
world oil industry using PVC pipe 
lines flow of crude oil and connect-
ing wells in modern field Abu Gharb. 
He added that this type of pipe borne 
high pressure up to 76 bar a diameter 

of 6 in. and processed in the form of 
great rollers. They do not go through 
corrosion and thus do not need to 
Cathodic protection nor maintenance 
during construction. This also features 
a fast implementation, and at the same 
time costs 25 % less than steel pipes.

Bahadli cleared that the use of this 
type is due to the land risking of con-
taining mines, making it difficult to 
extend steel pipes as required by the 
cadres, mechanics and processes for 
welding and testing kits, in addition to 
the lack of sufficient flexibility of ex-
tending steel pipeline because of high 
areas and valleys, pointing out that 
all those obstacles and difficulties are 
overcome through plastic pipes

Maysan Oil Company : Achievement drill-
ing a new well in the field of Abu Ghareeb

Maysan Oil Company: The Use of Plastic Pipes to Extend 
Oil Flow Lines in Abu Gharb Field for the First Time
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The Ministry of Oil revealed that 
the major operating oil companies in 
Iraq are negotiating with the Iraqi gov-
ernment to reduce the rate of produc-
tion, Indicating that these companies 
are " BP , British Royal Dutch, Dutch 
Shell and Exxon Mobile. Clarifying 
that these companies do not have the 
infrastructure adequate for the pro-
duction and storage of 12 million bar-
rels per day.

The director of the Department 
of Contracts and Licensing at the 
Ministry of Oil Mr. Abdul Mahdi al-
Amidi said on the sidelines of an Iraqi 
oil conference was held in Amman, 
which was transferred by the U.S eco-
nomic site of NASDAQ

"The negotiations are conducted 
by the major operating oil companies 
with the Iraqi government in order to 
reduce the level of oil production in 
the country, which would shrink the 
overall production ceiling of Iraq 12 
million barrels per day."

 Al-Amidi adding, according to U.S. 
site," The negotiating companies are 
BP company working in the Rumaila 
oil field and Royal Dutch Shell Dutch 
operating in the Majnoon field, and 
Exxon Mobile American in the West 

Qurna-1 field." Pointing out that the 
Russian company of LUKOIL and the 
Italian company of ENI considered 
the first two companies that reduce 
the level of their productions this year.

Clarifying "We are in talks with 
BP to reduce its production ceiling 
decree of 2.85 million barrels per 
day from the Rumaila oil field to 2.1 
million barrels , where the current 
production from the field is about 
1.4 million barrels per day." Stressing 
that Shell and its partner Petronas of 
Malaysia are negotiating now with the 
Iraqi government to reduce the ceiling 
produced decree in the Majnoon field 
rate of 600,000 barrels per day to be 
1.2 million barrels per day instead of 
1.8 million.

He likely to start the production in 
the Majnoon oil field this month, with 
rate of 175,000 barrels per day.

He continuing that Exxon Mobil 
operating in the West Qurna 1 is now 
in advanced stages of negotiations 
with the government to reduce its 
production ceiling decree of 2.825 
million barrels per day to 1.8 million, 
pointing out "the production com-
pany is approximately 450,000 barrels 
per day."

" We do not have enough oil infra-
structure for the production and stor-
age amounted to 12 million barrels 
per day." Al-Amidi saying.

Expressing on his belief that we 
may not be able to find buyers for 
these quantities of crude oil product.

Iraq had reduced the rate of pro-
duction of a decree for the year 2017 
amounting to 12 million barrels per 
day at the rate of 3 million barrels per 
day to be a ceiling productive new 9 
million barrels per day , where this 
goal is difficult to achieve.

Council members in the province of 
Ninewah considered the authorization which 
has been granted to the governor on a contract 
to build an oil refinery in the province is illegal.

The province of Ninewah has confirmed 
that it will set up an oil refinery and a power 
plant through investment over the next two 
years .

The  Iraqi oil minister said that Iraq plans to 
store four million barrels of crude in South Korea.

Mr. Abdul Karim La`eebi declared to the re-
porters before a meeting of Asian oil ministers 
in the Korean capital " we shall store crude oil in 
Korea in order to be close to the Asian markets 
and oil will be delivered to the store this year or 
early next year

The committee of follow the work and producing elec-
tric power in the Council of Ministers recommended to 
inform the SHEL and BP companies give the priority in 
their work in Iraq to the gas production.

The Secretariat of the Council of Ministers confirmed 
in a statement on the needing to implement a compre-
hensive program for the rehabilitation of the old thermal 
power plants to run the gas stations in dry gas fuel .

The Committee also recommended to share the private 
sector in the distribution and collection activity in accor-
dance with the business models prepared by the ministry .

Major oil companies are negotiat-
ing to reduce their production

Oil Minister: Iraq will store 4 
million barrels of crude in Korea

Council of Ministers informs BP 
and SHEL companies give the 

priority  to the gas

Ninewah refuses authorize its 
governor to contract with oil 

companies
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Iraqi Oil Ministry announced that it added new five inter-
national companies, to be added to the list of seven companies 
that have been selected previously to submit proposals for the 
development of the Nasiriyah field and establish oil refinery in 
the south of the country. It expected that the estimated cost of 
the project is about four billion and $ 400 million, as pointed 
out that the oil ministry is planning to build another four re-
fineries.

The Indian newspaper of Business Standard, declared that 
both Indian oil and gas companies the ONGC and Essar Oil for 
energy projects has been added with three other global to the 
previous menu, which includes seven companies to develop 
the field of Nasiriyah oil and construct refinery with the pro-
duction capacity up to 300 thousand barrels per day.

Noting that the total companies are 12 and that the cost esti-
mated at about four billion and 400 million dollars.

BS added "The new menu of competing companies are In-
dians ONGC and Essar Oil, the Russian Roseneft, Maurel & 
Prom French and South Korea's GS Engineering and Construc-
tion ."

Referring that  the Iraqi Oil Ministry had been nominated 
in March last year seven international oil companies among 14 
companies to develop the oil field and construct the refinery. 
Indicating that the companies that have been nominated the 
Indian Reliance for Petroleum Industries, the French oil Total, 
the Russian LUK Oil , the Chinese CNPC and the American 
Brown Energy Company for energy.

BS explained "The 12 companies that have been rehabilitated 
to tender will be invited to review the information on the proj-
ect and discuss the terms of the contract. pointing out that Iraq 
intends to award a contract of the project by the end of the cur-
rent year 2013."

"Iraq has three refineries in Baiji, Dura and Basrah with the 
faculty of up to 567 thousand barrels per day and it tries to in-
crease the capacity of the refineries of up to 750 thousand bar-
rels per day through improvements and development work on 
refining the current ." BS clarifying.

BS mentioned that the Iraqi Oil Ministry is also planning to 
build four new refineries in each of Karbala, Kirkuk, Maysan 
and Nasiriyah.

It is mentioned that the two companies Malaysian Petro-
nas and Japanese Japeix had won the contract to develop the 
Gharraf field in the province of Dhi Qar, as well as drill and de-
velop 11 oil wells and produce crude oil up to 50 thousand bar-
rels per day at the end of the year 2013. The share of Petronas 
in al-Garraf oilfield is 45% while Japeix company 30 % share of 
the project whereas the remaining stake due to the North oil 
Company.

Iraq adds five new global companies to com-
pete  on the field of the Nasiriyah oil field
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Under the patronage of Prime Minister Mr. Nuri al-
Maliki and the Oil Ministry in collaboration with Shell 
company, the main operator of the Majnoon field, hold 
an official ceremony to start the production for the 
Majnoon oilfield. The oilfield had been opened by the 
Deputy Prime Minister for Energy Affairs Dr. Hussein al-
Shahristani,  Oil Minister Mr. Abdul Karim La`eebi and 
the general director of the Shell International company.  

Dr. Al-Shahristani said in his speech "I am delighted 
to join this ceremony and wittiness the opening this gi-
ant oilfield which is considered one of Iraqi project that 
help to build this country. We develop this oilfield and al-
Rumela , al-Zubeer and west of al-Qarna first and second 
stages, and we shall develop other oilfields."

The Oil Minister Mr. La`eebi said "This is not the last 
project or last celebrations in a series of creativity and 
giving in the oil sector, but there are more than one oil-
fields, as long as there are Iraqi minds help to build this 
country."

While the General Manager of the Southern Oil Com-
pany Jafar expressed his pleasure with this achievement , 
saying "From the Majnoon oilfield, the third-largest oil-
field in Iraq, we would like to thank all efforts that began 
its commercial production 175 thousand barrels per day 
in the national oil company in 1973, and completed by 
subsequent generations in the Oil Ministry in collabora-
tion with Shell and Petronas to add another achievement 
for the Iraqi oil industry."

 The Executive Director of Shell company showed all 
the artistic operations carried out in this field , as well 
as services community that provide jobs, establishing a 
centre for training and development, and the provide six 
mobile clinics equipped with the latest medical supplies 
distributed on al-Qurna, al-Deer and al-Theger districts, 
in addition to prepare a literacy program, and a training 
sewing program for widows, establish arenas for football 
and make an agreement with international sports clubs 
to develop the skills of youth soccer in the province . 

The Deputy Prime Minister for Energy Opens Majnoon oilfield and an-
nounce the starting of the first commercial production of the field
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Prime Minister Mr. Nuri al-Maliki signed an investment contract 
with a Swiss company to establish a refinery of Maysan oil at a total cost 
of six billion dollars with the production capacity arrive to 150 thousand 
barrels per day.

The Swiss company indicated that this project would be a starting 
work for other projects in Iraq. Al-Maliki said in a statement issued on 
the sidelines of his attending in the signing ceremony for the establish-
ment and operation the refinery of Maysan by the Ministry of Oil and 
the Swiss Company of Satarm" the  government signed an investment 
contracts which will contribute the fill need of the country's oil deriva-
tives."

 Noting that the project aims to establish and operate the refinery of 
Maysan which will be ran by the Ministry of Oil and Swiss Satarm com-
pany at a total cost of six billion dollars, and a production capacity of 150 
thousand barrels per day.

Adding  "This vital project will bring to Iraq and the group of compa-
nies that will work on its construction a great investment opportunity." 
Stressing that there are other agreements have been signed to work in 
multiple areas, particularly in the field of electricity, where it was agreed 
on a project to produce six thousand MW. Al-Maliki indicating that the 
government is working very hard to reach an advanced stage of econom-
ic growth, and provide a decent livelihood for all citizens , especially the 
poor , in addition to provide the employment opportunities."

Calling all companies and investors to take advantage of available op-
portunities in Iraq to contribute in the process of construction, recon-
struction and investment in the fields of oil, electricity , housing , roads , 
industry and commerce and others.

For his part, the President of Swiss Satarm company through the 
statement that  this project will be the first of the work of the other proj-
ects will cover various fields .

Its mentioned that the Maysan Oil Company announced in the eighth 
of October 2013 that the China company of  PetroChina is staring the 
second phase of develop the Halfaya oilfield to produce 100 thousand 
barrels per day of crude oil.

Indicating that the company will create a second complex crude oil 
processing major and it will drill 50 new wells in addition to expand 
the gas receiving station to accommodate 100 million cubic feet.  The 
Chinese Company of Petrogina announced in 6th  August 2013 that it 
began in the second phase to develop Halfay oilfield southern Iraq that 
may increase the energy resources. Pointing out that it will drill through 
this phase which will hopefully be completed mid - year 2014, 60 new 
wells with sought treatment center for a hundred thousand barrels per 
day , to double the production capacity of the field to 200 thousand bar-
rels . The Chinese company of PetroChina has many investments in the 
several large oil fields projects including Halfay field in the province of 
Maysan and Rumaila in Basra in southern Iraq .
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Iraq signed an investment contract with a Swiss company to set 
up Maysan oil refinery at a cost of six billion dollars
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and Oil Minister Abdul Karim Lu`abee.

The Malaysian Company Petronas  and Japanese Japex had 
signed in 20/12/ 2009 a preliminary agreement with the Iraqi 
government to develop the Garraf oilfield with the invest-
ments are expected  reach 8 billions dollars with a long-term 
duration 20 years to own the company of Petronas 60 % of the 
project compared and  40 % for the company of Japex while 
the two companies will receive a fee of 1.49$ for one barrel.

The two companies pledged toraise the level of production 
to 230 thousand barrels per day, according to the General 
Manager of Petronas, Mr. Ho Wang Kin.

Dhi Qar province possesses oil reserves estimated 20 billion 
barrels under within five important and untapped oilfields are 
the large field of al-Nasiriyah in the district of Kat`ah which 
located 30 km to the north of al-Nasiriyah, which it is expected 
to produce 300 thousand barrels per day with its production 
of one million barrels after the completion of rehabilitation, 
and the field of Garraf, which is located 25 km north of al-Na-

siriyah , which estimated its production 130 thousand barrels 
per day.

The Deputy Prime Minister for Energy Dr. Hussain al-Shah-
ristani said that 90 % of workers in the Garraf oil field will be 
citizens of Dhi Qar.

He said in a speech during the opening ceremony of the 
Garraf oil field , "The percentage of Iraqi manpower in the field 
of Gharraf is 90% , most of them residents of the surrounding 
area of the field.

Adding that the development of the field faced  many prob-
lems and challenges, and most prominent was the conflicts in 
the field like roads, bridges and farmland.

He continued "We were able to overcome the difficulties 
and accomplish our tasks and objectives that we have identi-
fied the development of the oil sector cooperation and deter-
mination of all parties , pointing out that the stable security sit-
uation in the province has helped greatly to get the job done."

9

Al-Maliki opened the Garraf                   oilfield in al-Nasiriyah
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The Prime Minister Nuri al-Maliki opened the Garraf oil-
field which was carried out by the Malaysian Petronas Kari-
gala company and Japanese Japex company with production 
rate of 50  thousand barrels per day.

Al-Maliki said in a speech opening ceremony “We celebrate 
the opening of this project to clarify two things, the first is 
internal that we invest our resources properly, and the second 
is that Iraq’s state one of ten countries which possess great 
wealth and capable of building and development, stressing 
that the process of construction and reconstruction require 
popular conation and strong political that help the process of 
construction and reconstruction.”

Adding that this area has suffered from neglect and ruin 
which we have to fairness it, noting that this field does not 

represent the issue of production , but will reflect the state of 
development , expertise and services that will accompany the 
production process.

He stressed that the province of Dhi Gar need to the fur-
ther development and construction, calling for  establish of 
Dhi Qar Oil Company in order to promote oil projects that 
built in the province .

Stressing on supporting operating companies in Iraq , call-
ing all companies to adhere the dates of achievement and to 
be a partner in the process of construction and reconstruc-
tion.

The Prime Minister Nuri al-Maliki arrived to the city of al-
Nasiriyah to open the Garraf oilfield who  accompanied by 
Vice President for Energy Affairs Dr. Hussain al-Shahristani
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Al-Maliki opened the Garraf                   oilfield in al-Nasiriyah
 Petronas and Japex companies pledged to raise the produc-

tion to 230 barrels per day
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Ministry of Oil in 2006 until 2008, 
but unfortunately we did not get a 
quantum leap with regard to the treat-
ment of gas burnt. Our cadres are cur-
rently unable and especially because 
we do not have factories due to their 
destructions at war, so we turned to 
the largest global company to contract 
with them in this regard. The establish-
ment of Basra Gas Company was done 
and the company's duty to take the 
burnt gas from old fields as Rumaila 
and Zubair and work on the treatment 
of this gas is delivered to the National 
Company for the production of energy 
to be utilized as fuel for power plants.

  

• Marine licensing rounds
Regarding oil licensing 
rounds that have been held 
with both Iran and Kuwait, al-
Shahristani said:

Iraqi marine port is so narrow be-
cause the limited of our east and west 
sites, so there were a series of complex 
decisions that prevented the signing of 
these contracts include UN instruc-
tions, Chapter VII and old protocols. 
Now, when we are out of Chapter VII, 
oil ministry signed an agreement with 
Kuwait and Iran to draw oil borders 
and economic rights, and presence 
large quantities of hydrocarbon am-
munition in the northern Gulf in the 
region which lies along the economic 
continental Iraqi shelf that overlap 
with Kuwait and Iran. we are discuss-
ing to develop these fields to invest in 
these fields within agreement guaranty 
the rights of all parts. In this state, we 
have used a global companies to pres-
ent a complete study about the amount 
of oil and the production, according 
to the area of field in the country.  we 

also have several contracts with both 
Iran and Kuwait, which worked on the 
development of parts of some of the 
common fields during this year and we 
hope to produce oil through licensing 
rounds third, fourth and fifth , which 
witnessed signed many contracts that 
reflected a growing in the Iraqi econ-
omy. This economy growing has drew 
the development future plans that lead 
to develop the capacity of the Iraqi 
economy.

• Electricity and private 
sector companies
Is the Ministry of Electricity 
open the door for private sec-
tor to invest in the electric 
power? al-Shahristani an-
swered:

 Indeed, the Ministry of Electricity 
informed the citizens that the minis-
try is ready to share the private sector 
"Iraqi or foreign sector" to build power 
plants and sell them to the national 
company. There were Iraqi investors 
desire to participate in this project and 
we welcomed them and the ministry 
prepares everything with them because 
our goal, production electric energy. 

This experiment relies on the pro-
vision of gas to these stations, as Iraq 
haven't such quantities of gas to meet 
and fill this demand , so it must be im-
ported from other, so we decided to 
call investors.

• Electricity and provincial 
councils
Regarding distribution the 
electric power by the provin-
cial councils and provincial 
al- Shahristani answer: 

"Electricity passes through three 
stages production and transport and 
then distributed in the areas of con-
sumption, whether cities or indus-
trial zones. Generally, in the world, 
the production networks for electric 
power remain the task of the Ministry 
of Electricity exclusively. It represents a 
kind of national security of the citizen 
that get rid of citizen from the mood 
of the private sector and investors, so 
production network should run by the 
ministry while the distribution sector 
possible to run by private sector and 
the provincial councils. The Ministry of 
Electricity has been studying this issue 
before and it has invited the provincial 
councils in order to determine the need 
for each province of the energy and dis-
tribution centers, which will be accord-
ing to the need for this energy." 

• Nuclear power in Iraq
About the use of nuclear en-
ergy file in Iraq for peaceful 
purposes al-Shahristani re-
plied :

"Certainly, Iraq was one of the first 
Arab countries interesting in the nucle-
ar energy file, and now ministry council 
works to legislate the Atomic Energy 
law to be used in the peaceful purposes, 
while the old centers of nuclear energy 
in Tuwaitha had been completely de-
stroyed, and the state in the process 
of cleaning these areas of radioactive 
sources."
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The Cabinet works in the legislation of the Atomic 
Energy Act to be used for peaceful purposes
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ourselves to the text of the constitu-
tion, which stipulates that the oil and 
gas belongs to the Iraqi people and 
non-Iraqi cannot share the Iraqis with 
their oil or gas, so, we send out invita-
tions to foreign companies that Iraq 
needs their contracts, experiences and 
investments to keep oil and gas to the 
Iraqi people. Of course the giant oil 
companies frankly are not accustomed 
to this type of deal and are rejecting 
this principle, however, we have the 
conviction that the magnitude of the 
reserve oil in Iraq and the need for the 
world to this reserve are indispensable 
and therefore there is not an option for 
them but to work with us and accept 
our terms. We are sure that this issue is 

given to Iraq excellence in oil contracts 
that belong to the service to maintain 
the wealth the minimum wage and are 
now being implemented with high spir-
it and all the companies are committed 
except the Angolan company because 
of the security situation in the region.

 

• Burnt Gas in Vain
Burned gas, which caused 
great losses to this wealth 
with the knowledge that there 
are significant contracts with 
great companies in this as-
pect ?

Gas flaring in Iraq began with the 
beginning of the first production of 

oil and is now aged more than eighty 
years, and this does not mean that our 
government its current shortcomings 
in this aspect even the previous govern-
ments could not stop this burning or 
take advantage of it because it means 
stopping oil production as well as the 
process treatment of gas at gas stations 
and oil and petrochemical companies.

As the treatment of gas from opera-
tions are very expensive, require expe-
rience and a large workforce and some-
times the need to stop production, Iraq 
to make a great effort in this area, did 
not succeed in controlling the gas burn-
ing and I personally made great efforts 
with our experts since I took over the
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Service contracts with foreign companies ensure 
the amount of oil for the people

were terminated. The revised version 
of the draft law was approved by the 
energy Commission, submitted to the 
Council of Ministers and approved by 
the Board. The decision of the Coun-
cil of Ministers canceled all previous 
drafts and took this new revised draft as 
the only draft adopted by the Council 
of Ministers.

 

• Oil and the Private Sector
What is the role of the pri-
vate sector in the oil industry, 
knowing that these compa-
nies did not have a role at the 
time of the former regime, as 
there are a lot of Iraqi compa-
nies who have the ability to 
access and compete with in-
vestment firms? Dr. Hussain 
al-Shahristani said:

When we talk about energy and your 
magazine is Energy and Life, it is not 
just limited to oil.

There are also gas, electricity and wa-
ter resources, and science technology. 
Energy is a broad subject. 

To develop the start of the develop-
ment of oil fields, we start from the 
refineries to the various oil industries 

in relation to the development of the 
fields, we can’t accomplish it as an in-
tegrated project for two reasons: first 
is the size of the project because it will 
be worth billions of dollars. Second is 
for the required experience because 
this area is like any other technical field 
that is constantly evolving and these 
companies have a high technical poten-
tial and studies... For example, a small 
field like Garraf, one billion dollars had 
been disbursed so far on it by these 
companies. So when talk on the work-
load there are no national companies 
with such financial ability or sufficient 
technical knowledge. We contracted 
in licensing rounds on these giant oil 
companies because these companies 
do not implement on their own but 
contract with other companies to drill 
wells to reclaim them,  and a third 
company to extend the tubes with a 
fourth company to develop a safe. We 
contracted in licensing rounds, that any 
of these tasks can be done by any Iraqi 
company that as a preference over the 
foreign companies .

 

• Salary Teams and Fran-
chises

Private sector company cad-
res that work on rehabilitat-
ing always complain about 
the problem of abandonment 
of these cadres after training 
them to join foreign compa-
nies because of the difference 
of salary and allowances. 
About the possibility of the 
enactment of the this regard 
Dr. Hussain al-Shahristani, 
said:

This problem is not only suffered 
from all private sector companies in 
Iraq, but even the government sec-
tor companies, who resign cadres as a 
result of receiving a job with a salary 
greater in foreign countries. We live in 
a democratic system and the system re-
spects the decision of rights at work. So 
I find that the company, which trains 
its staff and tire in order to increase the 
technical skills imposed from this cad-
re should respect this issue and have 
a loyalty to the company, and I truly 
call to study the Japanese experience 
and this experience to lift the country’s 
economy in the correct manner.

 

• Service Contracts and 
Participation
Service contracts and partici-
pation that have been signed 
by most countries What about 
them? And where are the 
strength points that will be 
used in the oil sector in Iraq? 
Dr. Hussain al-Shahristani , 
said:

There is a big difference between 
service contracts and sharing contracts 
that have been signed, including the 
states leftist like Libya at the time of 
Gaddafi, Syria and Venezuela. What 
characterized the Iraqi contracts with 
these companies is that we committed
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Prime Minister for Energy Affairs

After the terrible deflation exposed 
to the Iraqi economy as a result of ir-
responsible policies followed by the 
deposed Saddam since 1979 until 
the fall of his regime in April 2003. 
The democratic transformation ex-
perienced by Iraq emerged several 
problems, including the oil and gas 
law and the situation of the common 
fields between us, Kuwait and Iran, 
oil licenses contracts Iraq , in addi-
tion to the scarcity of electric power 
that turned Iraq into a Rentier state, 
and the adoption of the Iraqi gov-
ernment on what is granted to the 
oil sector from unsafe and unstable 
financials … 

Questions overlapped as we en-
tered the office of the Attorney - 
Shahristani to look for an answer

Dr. Hussain al-Shahristani

The door for the Iraqi and foreign private sector 
investment is open to power stations construction

• Oil and Gas Law
Our first question was about 
the draft law of oil and gas, 
which has been provided 
since 2007 and rolled into 
political conflicts, what is the 
fate of this law?  Dr. Hussain 
al-Shahristani said:

The law, frankly, is nothing new be-

cause the draft approved by the Cabi-
net in February 2007 and sent to the 
House of Representatives did not initi-
ate and it passed over six years, then,  to 
the Energy Committee in the House of 
Representatives, who worked hard and 
wrote the draft again and this, frankly, 
is not right because it is not right to 
draft laws and under the Constitution, 

the judgment of the Federal Court 
must come from the Council of Minis-
ters. They tried to pass it but it failed in 
the debate of the House of Representa-
tives. The Oil Ministry then reconsid-
ered the 2007 draft and updated and 
developed on the basis of the evolution 
that has occurred in Iraq’s oil industry 
contracts and licensing rounds that
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The oil industry in Iraq contributed pivotally in 
shaping the economic recovery enjoyed by Iraq 
since the establishment of the state, despite the pas-
sage of a long era, the industry labored under the 
domination of the unstudied political decision, 
the dominance of the dictators on the industry’s 
resources as well as on the employment of huge 
revenues in affairs no longer on the country or the 
people.

But that is a matter for optimism pursued by the 
Iraqi Ministry of Oil in the development of this sec-
tor in line with the aspiration and hopes of the Iraqi 
people in developing, progressing and improving 
the standard of living, after reflected policies clearly 
effected on the incomes and annual budgets ap-
proved by the Ministry of Planning and legislative 
bodies.

The plans approved for the management of the oil 
file, specifically the policy of the extractive indus-
tries, cause contentment and satisfaction with local 
and international bodies, having succeeded in the 
development of train oil industry on the road and 
drawing the outline of the industry in a professional 
manner exceeding expectations, compared to the 
level of the development process for the rest of the 
government sectors supervised by other ministries.

As export rates are expected to increase during 
the next few years in the event of continuation on 
the approach to file management, extractive indus-
tries present to record levels put Iraq at the top of 
Petroleum Exporting Countries of oil and gas in 
the world. This prompted many governments and 
countries to pave the way for close cooperation in 
the hope of its participation in oil exploration and 
service contracts in Iraq.

International economists expect that Iraq will be 
the first economic state it’s the region, in spite of the 
worrying security situation. Economists also expect 
upcoming oil exportation and production opera-
tions managed in Baghdad.

Extractive Industries - 
Iraqi Ambitious Steps

Engineer : Salah Mahdi  





ENERGY
Issue 19 - October--2 013 monthly magazine specialized in the field of energy  &LIFE

Energy and Life Magazine Opens a 
File with the Deputy Prime Minister 

for Energy Affairs

Dr. Hussain Al-Shahristani

Al-Maliki opened the 
Garraf oilfield in 

Al-Nasiriyah

La`eebi : Iraq will store 4 million 
barrels of crude in Korea

 Iraq informs BP and SHEL
 companies give the priority  to 

the gas

Al-Bahadli : We are look-
ing for producing one mil-
lion barrels of oil over the 

next four years

Demonstrations 
against Chevron 

in Dohuk

The British of Petrofac 
wins the engineering 

service contract worth 
95 million dollars in the 

oilfield of Badra


