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 بلدي اليوم- بغداد ~ 
في الوقت الذي اعلن فيه وزير النفط عادل عبد المهدي عن ارتفاع معدل الصادرات

الف برميل يوميا بدون صادرات حقول 950مليين و 3النفطية حتى الشهر الحالي الى 
انتقد نواب بلجنة النفط والطاقة النيابية عقود جولت التراخيص النفطية, شمال العراق

مع الشركات الجنبية ، واكدوا انها تمتد لسنوات طويلة وتسببت بخسارة العراق مبالغ
.كبيرة

وقال وزير النفط عادل عبد المهدي خلل استضافته في لجنة النفط والطاقة النيابية
حضوره الى اللجنة النيابية"للمناقشة بشأن عقود جولت لتراخيص النفطية امس ان 

جاء لطرح اخر تطورات عقود التراخيص النفطية والطلع على المقترحات النيابية
".والملحظات المتوفرة لدى النواب حول تلك التراخيص

لدينا ملحظات حول تلك التراخيص ونعمل خلل هذه الفترة على فتح"وأضاف ان  
مشاورات مع الشركات وهي تأخذ في جوانب منها طابع السرية لن هناك امتيازات

تمنح لشركات لتعطىلخرى حسب نوع العقد والمتيازات الموجودة فيه ومكان التنقيب
حريصون كل الحرص على ايصال تلك العقود الى نتائج"واوضح اننا ".ومستوى النتاج

".نهائية تخدم الشعب العراقي

هناك جهودا كبيرة تبذل لزيادة حجم الصادرات النفطية التي وصلت في العاشر"وتابع ان
".الف برميل بدون الصادرات من شمال العراق 950مليين و 3من الشهر الجاري الى 

الى ذلك انتقد نواب بلجنة النفط والطاقة النيابية عقود جولت التراخيص النفطية مع
الشركات الجنبية ، واكدوا انها تمتد لسنوات طويلة وتسببت بخسارة العراق مبالغ

.كبيرة

قدمنا" وقال عضو اللجنة مازن المازني في مؤتمر صحفي مشترك مع نواب اخرين 
عددا من الملحظات الى وزير النفط عادل عبد المهدي ورئيس الوزراء بشأن بعض



25 - 20تم تمديد فترة جولت التراخيص من  "واوضح انه ".الخروقات وشبهات الفساد 
لفشل الوزارة بتوفير% 5 ، مع تقليص حصة الشريك الحكومي من الحصة الصلية سنة

".مياه الحقن التي وضعها العراق ضمن مسؤوليته عند توقيع العقد انذاك 

يدفع العراق للشركات تعويضاضمن العقد الصلي من النسخة العربية " واشار الى انه 
عن كمية النفط الذي بمقدور شركات جولت التراخيص انتاجه وتفشل الوزارة بخزنه او

". تسويقه

2015و 2014العراق دفع فعل مبالغ التقصير ضمن مصاريف عامي " وبينن المازني ان 
، فيما رفض تحديد قيمة المبلغ الذي" بسبب الظروف السيئة في موانىء التصدير

.دفعه العراق الى تلك الشركات

 بسبب جولت التراخيص بينمادولرا للبرميل 23كلفة انتاج النفط ارتفعت الى  "واكد ان 
 في السنوات السابقة بسبب اسراف الصرف غير المعقولدولرات 8كانت ل تتجاوز 

".والدارات الفاشلة ضمن جولت التراخيص 

بسبب الطلبيات غير 2018مستودع الفاو لن يكتمل حتى عام " ولفت الى ان 
المطابقة للظروف التشغيلية ومنشآت التصدير ضمن القرض الياباني والتي لم تكتمل

".بسبب الفساد 

نتيجة لذلك تم الطلب من الشركات النفطية ضمن جولت التراخيص بالتريث" وافاد بانه 
".في تصعيد النتاج بحجة عدم توفر السيولة النقدية 

الحقيقة هي لخفاء الفساد بطلبيات المضخات التوربينية والمضخات" واوضح ان 
المساعدة لمستودع الفاو النفطي ما سيكلف العراق غرامات ازاء عدم قدرة العراق

وفي غضون ذلك اعلن عضو لجنة النفط والطاقة النيابية مازن"على خزن وتصريف النفط 
.في القطاع النفطي " فساد خطير " المازني عن وجود 

ان العراق بلد احادي القتصاد يعتمد بشكل أساس على" وقال في تصريح صحفي 
" .تصدير النفط ، وان ذلك المصدر يشهد ومنذ اعوام عدة فسادا  كبيرا  

فسادا واضحا وبشكل كبير في قياس العدادات النفطية بنسبة تصلان هناك " واضاف 
 ، وقصورا في جميع منظومات العدادات بين عدم وجودها او وجودها لكنها غير٪50إلى 

ان تلك العدادات ليس لها شهادة معايرة" وبينن المازني "مستوفية لشروط العتماد 
، منوها  بوجود تأخير كبير في" في مختبر محايد ولم يصادق على تعييرها حتى الن 

.نصب عدادات تحاسب تجاري معتمدة وموثقة

،" ان النفط المصدر يعتمد اسلوب الذرعة في الحتساب من ميناء خور العمية :" وتابع 
".وجود فساد ايضا في عدادات مخارج محطات الغاز " مشيرا الى 

وطالب بضرورة البدء فورا  بوضع خطة علمية مدروسة بالعتماد على الكفاءة لمعالجة
يمتلك المئات من الوثائق التي تكشف عن فساد" هذه الخفاقات ، لفتا الى انه 

".خطير في القطاع النفطي 
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