
 حكومة أقليم كردستان تدفع مستحقات شركات النفط العاملة في الأقليم من عائدات النفط العراقي

 أعلنت حكومة إقليم كردستان خطط للبدء في دفع شركات النفط نسبة من عائدات مبيعات النفط الخام.

 عائدات المبيعات المباشههرم من النفط بدأً من الشهه ر التاسههع أتفقت حكومة أقليم كردسههتان العرال شبشههكخ يهه رء تخ ههي    ء من

 .الخام كدفعات لشركات النفط العالمية العاملة في الأقليم

, شتطرل مسمار نعش أتفاقية النفط بين الحكومة المرك ية شحكومة أقليم كردستان العرال التي سابقة منفردم في المنطقة ُتعد هذه

 تم الأتفال علي ا في ن اية العام الماضي شالتي لم تنفذ كما تم الأتفال علي ا. 

 للت دير المسموح ب ا هي برميخ يوميا 250،000حوالي  يتم فيه أنتاج شت دير اتفال تم التوصخ إليه الذء كان ين  بمو ب شرشط

 .كهركهوا الشهههههههمهههالهيهههة الهمهتهنههها   عهلهيه ههها مهحهههافه هههة سهههههههتههه تهي مهن أخهر  بهرمهيهههخ يهومهيههها 300،000، فهي حهيهن عهبهر تهركهيههها

 

من  النفط المنتج برميخ من 150،000 الأمر الذء يضههعحكومة كردسههتان، مليون دشلار ل 500 يدفع الاتفال بمو ب شههرشط بغدادشتلت م 

 الصرف. الحكومة الاتحادية في تحت تصرف يوميا أراضي ا

برميخ  300،000 أقليم كردسههتان العرال عبر تركيا بمعدلات ضهها حوالي –شتشههير معدلات الأنتاج النفطي شالت ههدير من خط الشههما  

الشهههههه ر  في برميخ يوميا 570،000 ضهههههها أك ر من. شب رتفا  لمعدلات لل ههههههادرات دشن دفع 2015الأش  من عام  في الن هههههه  يوميا

شمن المتوقع بعد هذه الأتفاقية سهههههيرفع معدلات  بمعنى بتجاش  كبير عن ما محدد للأقليم.  .الى  ي ان عبر خط الانابيب السهههههاد 

 - 2020بشهههكخ كبير, شهو ما ت دف له حكومة الأقليم للوصهههو  الى معدلات مليون برميخ باليوم في عام  2016الأنتاج في بداية عام 

شالذء سههيع   سههيطرم حكومة الأقليم على الأنتاج من حقو  كركوا التي تعاني الحكومة المرك ية  –شدشن سههيطرم الحكومة المرك ية 

 من التعامخ مع هذه القضية بسبب معارا القضاء على الأرهاب. 

 745ألفا ش 516شمليوناً  16شفي قراءم لتقرير ش ارم ال رشات الطبيعية في الإقليم الذء أن صحت قراءاته، أن إقليم كردستان "قام بت دير 

إقليم قام  لككذ برميلاً من النفط الخام إلى الأسوال العالمية عبر ميناء  ي ان على البحر المتوسط بتركيا خلا  يوليو/تمو  الماضي". 

 486ألفا ش 20مليونا ش 12برميلا يومياً، من ا  745ألفا ش 516برميلا من النفط الخام، بمعد   90ألفا ش 19مليونا ش 16ر ي ههههههد  بتكردسههههههتان 

, تمت عملية من الحقو  التابعة للحكومة الاتحادية العراقية في كركواشكذلك براميخ  407ألفا ش 998برميلا من حقو  كردسههههههتان ش

 الت دير بشكخ مستقخ ب دارم الأقليم. 

تفعت إقليم كردستان التي أر حركة البورصات عالمية، لأس م شركات النفط العالمية العاملة في عتبر هذا عامخ مشجع في في حين ي  

قيمت ا بفعخ الإ راءات الجديدم التي ينوء إقليم كردسهههتان تطبيق ا، حيج سهههجخ ارتفا  سههه م شهههركة " ل  كيسهههتون" المدر ة في 

 . 13.2شس م دء.إن.أش النرشيجية  %17.2بورصة لندن 

, بمعنى أن الموا نة شيههههههبه أفلا  2014اد منذ عام شالتي تعاني من نق  ح –سهههههه م المي انية العراقية شعائدات ا ُيعد أن يار في أ

  شمصرشفات الو ارات العراقية شالحكومة شالمعارا التي يخوض ا العرال ضد الأرهاب ستدفع من حقو  نفط الجنوب فقط. 

موبيخ  نشتقدر المبالغ المسههههتحقة للشههههركات النفطية العالمية العاملة في كردسههههتان، شهي عشههههرين شههههركة عالمية من بين ا أكسههههو

الأميركية شغا  برشم الرشسههههههية شبريتش بترشليوم البريطانية ششههههههركات صههههههينية شتركية شعربية مختلفة، بنحو علاعة مليار دشلار عن كلفة 

تي كانت الت ير هذه المس لة الشب ات في معدلات الأنتاج شالت دير للسنوات الأخيرم من حقو  الأقليم شكركوا  .تطوير حقو  النفط

دار شت  دشن علم شسيطرم الحكومة المرك ية. نسق مع حكومة تركيا ت 

ست يد من ت افت الشركات العالمية العاملة في الأقليم ل يادم عمل ا شأنتا  ا, كذلك الدعم من العواصم الغربية تجاه  الخطومهذه 

 العواصم الغربية ي ب ب الح الإقليمقرار ك ذا يجعخ الشركات شت عيرها في شمن دشن يك  –ما يسمى بالآ مات بين أربيخ شبغداد 

 . لذا يمكن اعتبارها خطوم تحمخ يق سياسي مماعخ للشق الاقت ادء
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