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اقتصاد

دعا وزير النفط جبار اللعيبي ،ال�شركات الأجنبية للتقدم بعرو�ض للتنقيب عن النفط والغاز يف  9رقع حدودية ،وفيما نّ
بي �أن العقود اجلديدة
ّ
�ست�شكل انطالقة حقيقية لتعزيز فر�ص اال�ستثمار والتعاون مع ال�شركات العاملية لتعظيم الإنتاج واالحتياطي النفطي للبالد الذي مي ّثل اليوم ع�صب
مهمة باجتاه اعتماد منوذج جتاري جديد و�شروط مالية خمتلفة عن عقود الرتاخي�ص ال�سابقة ،وفيما عر�ض مدير
االقت�صاد الوطني� ،أكد �أنها خطوة ّ
ً
دائرة العقود والرتاخي�ص البرتولية يف الوزارة �شرحا عن امتداد وتراكيب تلك املكامن ،لفت خبري بال�ش�أن النفطي اىل �أن هذه العقود جاءت لتوفري
معلومات دقيقة ومتكاملة ب�ش�أن احلقول النفطية امل�شرتكة ،الأمر الذي �سيهيئ العراق للدخول يف اتفاقيات توحيد احلقول امل�شرتكة.

�أكد اعتماد منوذج جتاري جديد و�شروط مالية خمتلفة عن �سابقاتها

دعوة ال�شركات العاملية للتنقيب يف  9رقع حدودية
 خ��ب�ير� :ستهيئ ال���ع���راق ل��ل��دخ��ول يف ات��ف��اق��ي��ات ت��وح��ي��د احل��ق��ول امل�شرتكة
 بغداد /زهراء الجا�سم
وكان وزي ��ر النف ��ط جب ��ار عل ��ي اللعيبي
ق ��د ا�ستعر� ��ض يف م�ؤمت ��ر ل ��ه يف مق ��ر
الوزارة� ،أم� ��س الإثنني ،احلقول النفطية
احلدودية امل�شرتكة م ��ع الكويت و�إيران،
داعي ًا جمي ��ع ال�شركات العاملية لال�ستثمار
للم�شارك ��ة والتناف� ��س عل ��ى ا�ستك�ش ��اف
وتطوي ��ر وانت ��اج  9رق ��ع حدودي ��ة،
مو�ضح� � ًاّ � :أن اله ��دف م ��ن وراء خط ��ط
تطوير الرق ��ع اال�ستك�شافية اجلديدة هو
لتحقيق خطط و�أه ��داف الوزارة الرامية
اىل تعظي ��م االحتياط ��ي الوطن ��ي املثبّت
م ��ن النفط والغ ��از ،ف�ض ًال ع ��ن اال�ستثمار
الأمث ��ل للرق ��ع اال�ستك�شافي ��ة احلدودي ��ة
الت ��ي �أهملت خالل العقود املا�ضية ب�سبب
احلروب والتحديات التي واجهت بالدنا
طيلة الفرتة املن�صرمة .
وفيم ��ا �أكد اللعيب ��يّ � :أن الوزارة حتر�ص
عل ��ى الإع ��داد الأمثل لهذه اخلط ��وة التي
ت�ش� � ّكل انطالق ��ة حقيقي ��ة لتعزي ��ز فر� ��ص
اال�ستثم ��ار والتع ��اون م ��ن جدي ��د م ��ع
ال�ش ��ركات العاملي ��ة يف تعظي ��م الإنت ��اج
واالحتياط ��ي النفط ��ي للبالد ال ��ذي مي ّثل
الي ��وم ع�صب االقت�ص ��اد الوطن ��ي ،وتعد
العق ��ود الت ��ي م ��ن امل�ؤم ��ل �إبرامه ��ا م ��ع
ال�ش ��ركات العاملي ��ة �ضم ��ن ه ��ذه اجلولة،
خط ��وة مهم ��ة باجت ��اه اعتم ��اد من ��وذج
جت ��اري جدي ��د و�ش ��روط مالي ��ة خمتلفة
ع ��ن العقود ال�سابقة ،حي ��ث �سيتم درا�سة
وحتليل النماذج التجارية التي �ستقدمها
ال�ش ��ركات الراغب ��ة باال�ستثم ��ار ،ومن ثم
�سيت ��م التفاو� ��ض واختي ��ار العق ��د ال ��ذي
يحق ��ق �أهدافنا ،الفت� � ًا� :إىل امت ��ام �إجراء
تغي�ي�رات وتعديالت على �أحكام و�شروط
عق ��ود اخلدم ��ة جل ��والت الرتاخي� ��ص
ال�سابق ��ة ،ومب ��ا ي�سه ��م بتنفي ��ذ ال�شركات
املتعاق ��دة لاللتزام ��ات الفني ��ة لتحقي ��ق
�أه ��داف االنتاج ب�ش ��كل وا�ضح ،ف�ض ًال عن
تقلي ��ل الكل ��ف الر�أ�سمالي ��ة والت�شغيلي ��ة
ومبا يحق ��ق كلف معقولة للربميل املنتج،

وقد حر�صت الوزارة على �شمول عدد من
املحافظ ��ات به ��ذه اجلول ��ة منه ��ا الب�صرة
ومي�سان واملثنى ووا�سط ودياىل.
وعن طبيع ��ة عقود هذه اجلول ��ة� ،أو�ضح
وزي ��ر النفطّ � :أن ما مييّز هذه العقود �أنها
عقود مر ّكبة تت�ضمن فعاليات اال�ستك�شاف
والتطوي ��ر والإنتاج يف حالة عقود الرقع
اال�ستك�شافي ��ة� ،أم ��ا يف عق ��ود احلق ��ول
املكت�شفة غ�ي�ر املطوّ رة "اخل�ض ��راء" ف�إن

الفعالي ��ات ت�شم ��ل التطوي ��ر والإنت ��اج،
مو�ص�ل ً�اّ :
ولعل �أهم مامي ّي ��ز هذه اجلولة
�أنه ��ا ت�ض ّم تطوي ��ر رقع ��ة ا�ستك�شافية يف
املياه الإقليمي ��ة جنوب البالد ،وهذه �أول
رقع ��ة بحرية يج ��ري الإع�ل�ان عنها وهو
تطور وانتقالة مهمّة يف ال�صناعة .
ووفق� � ًا ملا �أظهره عر� ��ض قدّمه مدير دائرة
العق ��ود والرتاخي� ��ص البرتولي ��ة ،عب ��د
امله ��دي العميدي ،ف�إن الرقع اال�ستك�شافية

املطروحة ت�شمل (خ�ضر املاء وي�ض ّم حقل
الب�ص ��رة وجب ��ل �سنام والف ��او) التي تقع
عل ��ى احل ��دود العراقي ��ة – الكويتية ،كما
ت�ض ��م الرق ��ع اال�ستك�شافي ��ة الواقعة على
احل ��دود العراقي ��ة الإيراني ��ة (ال�سندب ��اد
وي�ض ��م حقل ��ي ال�سندب ��اد  1وال�سندب ��اد
 ،2واحلوي ��زة وي�ض ��م تركي ��ب احلويزة
اجلنوبي وال�شهاب ��ي ،وزرباطية وي�ضم
حقل ��ي زرباطي ��ة وط ��ارق ،ونف ��ط خان ��ة

االعالن
عن جولة
جديدة جاءت
للتناف�س
على ت�أهيل
وتطوير
وانتاج
 9رقع
ا�ستك�شافية
جديدة

مال وأعمال

�إعالن مناق�صة

 م�صرف الر�شيد � إطالق م�شروع
�شبكة املناطق
يفتتح فرعه يف
ق�ضاء هيت غرب املحم ّية جلمهورية
العراق
حمافظة الأنبار
افتت ��ح م�ص ��رف الر�شي ��د ،فرع ��ه يف
ق�ض ��اء هيت ،غرب حمافظ ��ة الأنبار،
بع ��د توق ��ف دام �سن ��وات نتيج ��ة
�سيط ��رة ع�صابات داع� ��ش الإرهابية
على الق�ضاء.
وذك ��ر بي ��ان للم�ص ��رف� ،أنّ "ف ��رع
امل�صرف �سيقوم با�ستقبال املواطنني
ومتابع ��ة تعامالته ��م امل�صرفي ��ة
ال�سابق ��ة واحلالي ��ة ".ون ��وّ ه اىل �أنّ
"امل�ص ��رف افتت ��ح يف وق ��ت �ساب ��ق
فرع� � ًا ل ��ه يف اجلان ��ب الأمي ��ن ملدينة
املو�صل".

وي�ض ��م حقول منديل ،تركي ��ب حبيب ،تل
غ ��زل ،حط ��اب ،ن ��ازارداك� ،سعدي ��ة ،نفط
خان ��ة ،عقب ��ة ،ناودوم ��ان) ،كله ��ا حتوي
احتياطاتها نفطية وغازية.
و�أك ��دّ � :أن تل ��ك الرقع تقع �ضم ��ن احلدود
الربي ��ة ،م�ضيف ًا� :أما الرق ��ع اال�ستك�شافية
البحرية ،فقد متثل ��ت برقعة اخلليج التي
تق ��ع �ضمن املي ��اه الإقليمي ��ة العراقية يف
اخللي ��ج ،و� ّإن الوثيق ��ة النهائي ��ة لعق ��ود

الت�أهيل �ستعلن يف  /31من �شهر �أيار عام
 ،2018وم ��ن ث ��م ي�ص ��ار لفتح ب ��اب ت�سلم
عط ��اءات ال�ش ��ركات الراغب ��ة بالتناف� ��س
�ضمن اجلولة اجلديدة .
�إىل ذلك ب�ّي�ننّ املتحدث الر�سم ��ي للوزارة،
عا�ص ��م جهاد خ�ل�ال امل�ؤمت ��رّ � :أن االعالن
ع ��ن جول ��ة جدي ��دة ج ��اءت للتناف�س على
ت�أهيل وتطوير وانتاج  9رقع ا�ستك�شافية
جديدة �أم ��ام ال�شركات العاملي ��ة واملحلية

املتخ�ص�ص ��ة يف �صناع ��ة النف ��ط والغاز،
الأم ��ر ال ��ذي يعك�س حر�ص ال ��وزارة على
فتح �آفاق جديدة �أمام امل�ستثمرين املحليني
والدولي�ي�ن لتنفي ��ذ م�شاري ��ع �سرتاتيجية
مهمّة.من جهة �أخرى ،قال اخلبري بال�ش�أن
النفط ��ي ،حم ��زة اجلواه ��ري يف حدي ��ث
لـ(امل ��دى)ّ � ،إن العقود احلالي ��ة التي يدعو
له ��ا وزي ��ر النف ��ط يف م�ؤمتره ،ه ��ي رقع
ا�ستك�شافي ��ة ،خم� ��س منها تق ��ع كلها على
احل ��دود بني الع ��راق والكوي ��ت والعراق
و�إي ��ران ،من جه ��ة �أخرى ،مو�ص�ل ً�ا :و�إن
ه ��ذه الرق ��ع �أغلبها حق ��ول عراقي ��ة ،وقد
يك ��ون به ��ا حق ��ل �أو رمب ��ا حق�ل�ان يقعان
بحدودنا مع �إي ��ران ،وهي ما يطلق عليها
بامل�شرتك ��ة ،الأم ��ر ال ��ذي تب ّين ��ه عملي ��ات
اال�ستك�ش ��اف التي �ستج ��ري �ضمن عقود
جوالت الرتاخي�ص اجلديدة.
اجلواه ��ري �أ�ش ��ار �أي�ض� � ًا �إىلّ � :أن العراق
وبه ��ذه احلال ��ة وبع ��د ح�صول ��ه عل ��ى
معلوم ��ات دقيقة ب�ش� ��أن حقوله امل�شرتكة،
فه ��و �سيكون مهيئ ًا �أنْ يدخل يف اتفاقيات
توحي ��د احلق ��ول امل�شرتكة ،خا�ص ��ة و�أن
اجلانبني الإيراين والكويتي قد ا�ستوفيا
كل املعلوم ��ات ع ��ن تل ��ك احلق ��ول الت ��ي
تق ��ع قرب احل ��دود معن ��ا ،ونح ��ن الآن ال
ن�ستطي ��ع �أن ندخ ��ل معهم ��ا يف اتفاقي ��ة
لتوحي ��د وتطوي ��ر الإنت ��اج ،م ��امل تك ��ن
لدين ��ا معلوم ��ات �أي�ض ًا عن تل ��ك احلقول،
م�ستطرد ًا :لذلك ف� ��إن جوالت الرتاخي�ص
الت ��ي �أطلقها وزير النف ��ط �سيكون واحد ًا
م ��ن الأه ��داف الأ�سا�سية منه ��ا هو توفري
املعلومات الدقيقة واملتكاملة يف حال كان
احلقل م�ش�ت�رك ًا مع دول اجل ��وار� ،أما �إذا
كان غري م�شرتك فهذا هدف �آخر.
ويوج ��د يف الع ��راق  24حق�ل ً�ا نفطي� � ًا
م�شرتك ًا م ��ع �إي ��ران والكوي ��ت و�سوريا،
م ��ن بينها  15حق ًال منتج� � ًا والأخرى غري
م�ستغل ��ة ،و�أب ��رز تل ��ك احلق ��ول �سف ��وان
والرميلة والزبري م ��ع الكويت ،وجمنون
و�أب ��و غرب وب ��زركان والفكة ونفط خانة
مع �إيران.

�أطلقت وزارة ال�صحة والبيئة العراقية،
بالتعاون مع مكتب الأمم املتحدة للبيئة
واالحتاد الدويل حلماية الطبيعة مكتب
غ ��رب �آ�سي ��ا ،م�ش ��روع �شبك ��ة املناط ��ق
املحم ّي ��ة يف العراق بتموي ��ل من مرفق
البيئة العاملي.
و ُي َع ��د اط�ل�اق ال�شبك ��ة ،ال ��ذي �أعل ��ن
عنه خ�ل�ال اجتم ��اع ُعق ��د يف العا�صمة
الأردني ��ة عم ��ان ،خطوة ج ��ادة لتطوير
املحميات الطبيعية يف العراق ،بغر�ض
احلف ��اظ على بيئتها الطبيعية وتنوعها
احليوي.

ويه ��دف امل�ش ��روع �إىل الب ��دء بتنفي ��ذ
خط ��ة لإن�ش ��اء �شبك ��ة وطني ��ة للمناطق
املحمية ،خا�ص ��ة و�أنها من �أهم املعايري
الرئي�سة حلفظ التنوع الإحيائي وجود
�شبكة حمميات طبيعي ��ة جيدة التنظيم
والإدارة والت ��ي ميكن �أن تكون املفتاح
حلماي ��ة الأن ��واع املعر�ض ��ة لالنقرا�ض
وتن ��وع املوائل واملحافظ ��ة على بقائها
وحياتها ،بالإ�ضافة اىل �إن�شاء منطقتني
حمميت�ي�ن كموقعني رائدين مع الرتكيز
عل ��ى توفري الهي ��اكل الأ�سا�سية والدعم
املق� �دّم �إىل �سلط ��ات �إدارة املناط ��ق
املحميّة املختارة ،مبا يف ذلك م�شاورات
�أ�صح ��اب امل�صلح ��ة وامل�شاركة الن�شطة
للمجتمعات املحلية.وقال القائم ب�أعمال
املن�س ��ق الإقليمي للربام ��ج يف االحتاد
الدويل حلماي ��ة الطبيعة – مكتب غرب
ا�سيا هاين ال�شاعر ،يف ت�صريح �صحفي

على هام�ش االجتماع "� ّإن هذا امل�شروع
لي� ��س �أول امل�شاريع التي ينفذها املكتب
االقليمي لغرب �آ�سيا يف االحتاد الدويل
حلماي ��ة الطبيع ��ة يف الع ��راق ،م�ضيف ًا
� ّأن املحافظ ��ة عل ��ى التن ��وع احلي ��وي
والتوعي ��ة ب�أهمي ��ة البيئ ��ة ،ه ��و هدف
رئي�س نحن ملتزمون بتحقيقه".
و�أ�ش ��ار ال�شاع ��ر ،اىل "� ّأن امل�ش ��روع
�سيتعامل مع العدي ��د من املعيقات التي
تعرت�ض �سبي ��ل التنفيذ الف ّع ��ال ل�شبكة
املناط ��ق املحم ّي ��ة يف الع ��راق ،وذل ��ك
بالرتكي ��ز عل ��ى الت�صمي ��م والتخطي ��ط
وان�شاء نظام وطن ��ي للمناطق املحميّة
ودع ��م االط ��ار الت�شريع ��ي للمناط ��ق
املحميّة من خالل الت�شاور مع ال�شركاء
وبناء القدرات وتوفري الأدوات التقنية
الالزمة لتمكني الت�شريع".
بدوره ��ا قال ��ت مدي ��رة الدائ ��رة الفنية
يف وزارة ال�صح ��ة والبيئ ��ة العراقي ��ة،
�ش ��ذى كاظ ��م "ن�ؤمن �أنه الوق ��ت املالئم
لبناء الع ��راق وتنميته .ميتل ��ك العراق
م�ساحات �شا�سعة وغنيّة يجب املحافظة
عليها ملا في ��ه �صالح البالد ب�شكل خا�ص
والعامل ب�شكل ع ��ام ،و� ّإن اعالن مناطق
حمم ّي ��ة يف العراق �سيعود بالنفع لي�س
فق ��ط عل ��ى البيئ ��ة والطبيعة ،ب ��ل على
املجتمع ��ات املحلية الت ��ي تقطن بجوار
ه ��ذه املناط ��ق املحميّة ،مب ��ا فيها منافع
اقت�صادية واجتماعية وجمالية".
ومن املقرر �أن يعمل امل�شروع بت�شاركية
مع املجتمع املحل ��ي يف ق�ضايا احلفاظ
على املوائل الطبيعية و�أن�شطة التوعية
ب�ش�أن �أهمية خدمات النظم الإيكولوجية
وحفظ التنوع البيولوجي.
كما وي�ساعد امل�شروع العراق يف الوفاء
بالتزامات ��ه مبوج ��ب اتفاقي ��ة التن ��وع
البيولوجي ،وال�سيما يف �إطار برنامج
العمل املتعلق باملناطق املحميّة.

جمهورية العراق
�إعالن للمرة الثانية
م  /املناق�صة املرقمة  14L/2017ان�شاء بناية ادارة معمل
غاز النجف ال�شمايل

 -1يسر شركة تعبئة العاز دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة لتقدمي عطاءاتهم للعمل
اخلاص (انشاء بناية إدارة معمل غاز النجف الشمالي)
 -2سيتم العمل وفق اآللية املعتمدة للمناقصات الدولية العامة .والتي تتيح ملقدمي العطاءات
كافة من الدول املؤهلة االش��تراك فيها كما هو محدد في النش��رة التوضيحية الصادرة من االمم
املتحدة (اخلاصة بتعريف الدولة املؤهلة).
 -3عل��ى مقدمي العطاء املؤهل�ين والراغبني في احلصول على معلوم��ات اضافية االتصال مبوقع
الشركة (شركة تعبئة الغاز ( )pd.taji@gfc.oil.gov.iqالدوام ثماني ساعات يومياً) وكما موضحة
بالتعليمات ملقدمي العطاءات.
 -4بإمكان مقدمي العطاء املهتمني ش��راء وثائ��ق العطاء باللغة العربية بعد تقدمي طلب حتريري
إلى العنوان احملدد في التعليمات ملقدمي العطاء وبعد دفع قيمة البيع للوثائق البالغة ()150.000
فقط مائة وخمس��ون ألف دينار الغيرها او ان اسلوب الدفع سيتم من خالل نقدا ً او صك مصدق
من مصرف الرافدين  /فرع احمليط .
 -5يتم تسليم العطاءات إلى العنوان التالي (جلنة فتح العطاءات) في املوعد احملدد ()2017/12/13
التقدمي بالبريد االلكتروني غير مسموح .العطاءات املتأخرة سوف ترفض وسيتم فتح العطاءات
بحض��ور مقدم��ي العطاءات او ممثليه��م الراغبني باحلضور ف��ي العنوان التالي (مقر الش��ركة /
جلن��ة فتح العط��اءات في الزمان والتاري��خ)  2017/12/14كل العطاءات يج��ب ان تتضمن ضمانا ً
للعط��اء تأمين��ات أولية صك مص��دق او خطاب ضمان من مصرف معتمد م��ن قبل وزارة النفط
ومببلغ ( )6.035.000فقط ستة ماليني وخمسة وثالثون ألف دينار والتي متثل  %3من مبلغ الكلفة
التخميني��ة( )201.117.150دين��ارا ً فقط مائت��ان وواحد مليون ومائة وس��بعة عش��ر ألفا ً ومائة
وخمسون دينارا ً الغيرها.
(وفي حالة عدم التزام مقدم العطاء مبا تتطلبه الوثائق القياس��ية بكافة اقس��امها على ان يتم
ملئ القس��م الرابع واخلاص باس��تمارات العطاء من قبل مقدم العطاء وبخالفه سيتم استبعاد
عطائه).

علي عبد الكرمي املو�سوي
املدير العام

