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عن املركز
سنة  رحّبية، أتسس  ،وغري  عراقية غري حكومّية  منظمة  والتخطيط  للدراسات  البيدر  مركز 

2015م، وُمسجل لدى دائرة املنظمات غري احلكومية يف االمانة العامة جمللس الوزراء.

للمشاكل  العملية  الرؤى واحللول  الدولة، عن طريق طرح  بناء  للمسامهة يف  املركز  ويسعى 
والتحدايت الرئيسة اليت تواجهها الدولة، وتطوير آليات إدارة القطاع العام، ورسم السياسات العامة 
ووضع اخلطط االسرتاتيجية، وذلك عن طريق الدراسات الرصينة املستندة على البياانت واملعلومات 
املوثقة، وعن طريق اللقاءات الدورية مع اجلهات املعنية يف الدولة واملنظمات الدولية ذات العالقة. 
ويسعى املركز لدعم االصالحات اإلقتصادية والتنمية املستدامة وتقدمي املساعدة الفنية للقطاعني 
فرص عمل  لتوفري  به  والنهوض  اخلاص،  القطاع  وتطوير  لدعم  املركز  يسعى  واخلاص، كما  العام 
للمواطنني عن طريق التدريب والتأهيل لعدد من الشباب، مبا يقلل من اعتمادهم على املؤسسة 

احلكومية، ويساهم يف دعم اقتصاد البلد واالرتقاء به.

ويسعى ايضاً للمسامهة يف بناء االنسان، ابعتباره ثروة هذا الوطن، عن طريق تنظيم برامج 
وتطبيق  وتبين  طرح  على  قادرة  قيادات  لصناعة  دورات  وعقد  الواعد،  الشباب  وتطوير  العداد 
رؤى وخطط مستقبلية، تنهض ابلفرد واجملتمع وحتافظ على هوية اجملتمع العراقي املتميزة ومنظومته 
القيمية، القائمة على االلتزام مبكارم االخالق، والتحلي ابلصفات احلميدة، ونبذ الفساد ابنواعه 

كافة، ادارية ومالية وفكرية واخالقية وغريها.

www.baidarcenter.org

info@baidarcenter.org
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رفض العراق مقرتح شركة إكسون موبيل بيع حصتها يف حقل نفط غرب القرنة 1 لشركتني 
صينيتني؛ مما أاثر صراعاً وقلقاً بشأن املشروع املسؤول عن حنو ُعشر إنتاج البالد النفطي.

موبيل  إكسون  شركة  إىل  رمسياً  البصرة كتاابً  نفط  شركة  أرسلت   2021 أاير   13 يف 
ورد فيها: “نود إخباركم أبننا ال نتفق مع الشروط اليت ُعرضت على الشركتني املذكورتني آنفًا”، 
البحري  للنفط  الصينية  الوطنية  والشركة   )CNPC( الصينية  الوطنية  البرتول  شركة  إىل  مشرية 

.)CNOOC(

أبلغت شركة إكسون موبيل شركة نفط البصرة يف خطاب أُرسل يف شهر كانون الثاين هذا 
العام أهنا تعتزم بيع كامل حصتها البالغة 32.7% يف حقل غرب القرنة 1 لشركات صينية، على 
وفق ما قاله السيد خالد محزة عباس، املدير العام لشركة نفط البصرة. ومبوجب الصفقة املقرتحة، 
حتصل شركة )CNPC( على 12.7% حصة إضافية على حصتها يف احتاد الشركات النفطية اليت 
تدير احلقل، واليت تبلغ 32.7%، يف حني ستنضم شركة )CNOOC( إىل االحتاد حبصة %20.

أنتج احلقل يف املتوسط   حوايل 375 ألف برميل يومياً هذا العام.

ويف مقابلة مع تقرير نفط العراق يف نيسان، قال عباس إن وزارة النفط تفضل إبقاء شركة 
أمريكية مسؤولة عن حقل غرب القرنة 1، وحاولت إقناع شركة شيفرون بتويل دور شركة إكسون. 
وأضاف عباس أن العوامل اليت دفعت شركة إكسون موبيل إىل البحث عن خمرج -مبا فيها هامش 
الربح املنخفض نسبياً وأتخر العراق املتكرر يف السداد- ستكون سبباً لعدم رغبة شركة شيفرون 

على االستثمار يف احلقل.

قد تكون وزارة النفط العراقية مرتددة بشأن املوافقة على اقرتاح شركة إكسون موبيل يف 

العراق يرفض مقرتح شركة إكسون موبيل بيع حصتها يف حقل 
غرب القرنة 1
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بيع حصتها إىل شركيت )CNPC( و)CNOOC( الصينيتني؛ ألن العراق قد أُثقل ابلفعل 
ابالستثمار الصيين املتزايد. إذ متتلك الشركات الصينية حصصاً يف )9( حقول نفط وغاز يف العراق 

االحتادي، وهي أكرب حصة من أي دولة أجنبية.

يف كتاهبا الرمسي الصادر يف 13 أاير، استشهدت شركة نفط البصرة ابملادة 28 من عقد 
اخلدمات الفنية )TSC( الذي خيضع له حقل غرب القرنة 1، أبن الشركات اليت ترغب يف بيع 
أي حصة لطرف اثلث عليها احلصول على موافقة من شركة نفط البصرة أواًل. وذكرت شركة نفط 
ببيع حصتها، إذ قالت فيه:  البصرة يف كتاهبا األسباب وراء رفضها مقرتح شركة إكسون موبيل 
“نتيجة إلخفاقكم يف إبالغ شركة نفط البصرة برغبتكم يف الدخول يف اتفاقية تنازل عن حصتكم 
يف حقل غرب القرنة 1 لشركيت )CNPC( و)CNOOC(، وعلى وفق ما نّص يف عقد 
اخلدمات الفنية املادة )28-3(، فضاًل عن إخفاقكم يف احلصول على املوافقة املسبقة من شركة 

نفط البصرة فإن مقرتح البيع مرفوض”.

حتدد املادة )28-3( من العقد اإلجراءات الواجبة على الشركة اتباعها لبيع حصتها إىل 
طرف اثلث. وجتدر اإلشارة إىل أن العراق مل ينشر عقده اخلاص حبقل غرب القرنة 1، وحصل تقرير 
نفط العراق على نسخة من عقد اخلدمات الفنية اخلاص حبقل نفط الرميلة، الذي مت عرضه مع 

حقل غرب القرنة 1 يف جولة العطاءات نفسها لعام 2009 ويستندان إىل العقد نفسه.

ينّص عقد الرميلة على أنه “يتعني على الشركة أن تقدم طلباً إىل شركة نفط البصرة مع 
تقدمي بيان تفصيلي للجهة الثالثة املوصى هبا وكفاءهتا الفنية واملالية”. ومن مث “يتعنّي على شركة 
نفط البصرة النظر يف الطلب املذكور وإخطار الشركة مبوافقتها أو خالف ذلك يف غضون ثالثة 

)3( أشهر من استالمها للطلب.”

وعلى وفق املدير العام لشركة نفط البصرة، خالد محزة عباس، فيبدو أن شركة إكسون 
 )CNPC( الثاين، اليت حددت شركيت موبيل قد اتبعت هذه اخلطوات يف رسالتها يف كانون 
و)CNOOC( كوهنما املشرتين احملتملني. ويبدو كذلك أبنه من املرجح أن وزارة النفط ستضطر 
إىل أن تعّد الشركتني كفؤتني تقنًيا ومالًيا، نظراً؛ ألن العراق قد منحهما ابلفعل عقوداً نفطية أخرى.

البيع: “يف  اقرتاح  العراق  إذا رفض  العقد على ما سيحصل  املادة )28-4( من  تنّص 
غضون الفرتة املنصوص عليها يف املادة 28-3 من العقد سيكون على شركة نفط البصرة خيار 
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للطرف  املقدمة  واألحكام  ابلشروط  مرشحة  عراقية  لصاحل شركة  عنه  والتنازل  احلصة  هذه  شراء 
الثالث نفسها.”

وابفرتاض وجود هذه املادة يف عقد حقل غرب القرنة 1 أيضاً، فسيكون لدى العراق أحد 
احملتملني. ومع  للمشرتين  املطروح  السعر  وإما تسديد  الصفقة  املوافقة على  إّما  اآلتيني:  اخليارين 
ذلك، يف كتاهبا األخري إىل شركة إكسون موبيل، يبدو أن شركة نفط البصرة ترفض الصفقة املقرتحة 

دون اقرتاح عرض مطابق للشروط.

إذ تشري شركة نفط البصرة يف كتاهبا: “إذا أردان شراء حصتكم يف العقد، فسيكون ذلك 
مبوجب شروط وأحكام جديدة”.

يف أوائل شهر أاير عام 2021، نقلت رويرتز عن عباس قوله: إن شركة إكسون موبيل 
تتطلع لبيع حصتها مقابل 350 مليون دوالر. ليس من الواضح ما إذا كان هذا هو سعر البيع 

.)CNOOC(و )CNPC( املقرتح الذي اتفقت عليه إكسون مع الشركتني الصينيتني

وقال مسؤول كبري يف شركة نفط البصرة لتقرير نفط العراق يف 13 أاير 2021 أبن “شركة 
نفط البصرة مل تعرض على شركة إكسون موابيل أي أموال مقابل احلصول على حصتها يف عقد 
اخلدمات الفنية”. وقال مسؤول آخر يف شركة نفط البصرة: “إن املفاوضات ال تزال جارية مع 

شركة إكسون )ومل يتم االتفاق على أي شيء( حىت اآلن.”

ومل تسن لتقرير نفط العراق التواصل مع وزارة النفط العراقية وشركة إكسون موبيل للحصول 
على تعليق يف هذا الصدد.

وقال صباح السعدي -الذي شغل منصب رئيس القسم القانوين يف إدارة العقود والرتاخيص 
البرتولية بوزارة النفط عند االتفاق على عقد حقل غرب القرنة 1- يف بيان صدر مؤخراً إنه ال ينبغي 

للعراق أن يدفع لشركة إكسون موبيل أي شيء مقابل حصته.

وأقر السعدي أن إبمكان شركة إكسون بيع حصتها إىل شركة أخرى “خاضعة ملوافقة وزارة 
النفط”، وأضاف: “من حق شركة نفط البصرة أن أتخذ احلصة جماان ألهنا املالك احلقيقي للحقل 

نيابة عن الشعب واملالك ال يشرتي ما ميتلك”.
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جماانً  أصوهلا  أحد  موبيل عن  إكسون  تتخلى شركة  أن  املرجح  فمن غري  جانبها،  ومن 
والسيما أهنا قد جهزت ابلفعل مشرتين مؤهلني، وعلى استعداد لدفع مئات املاليني من الدوالرات. 
وابلنظر إىل اتريخ الشركة يف اإلجراءات القانونية الصارمة للدفاع عن حرمة عقودها يف مجيع أحناء 

العامل، يبدو أن املسرح على أرض الواقع مهيئ لصراع أكثر شدة.

**فريق العمل يف بغداد الذين ساعدوا يف إعداد هذا التقرير جمهولو األمساء لسالمتهم األمنية.

املصدر: 

https://www.iraqoilreport.com/news/iraq-rejects-exxons-
proposed-west-qurna-1-sale-43762/


