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معلومات عامة عن الغاز الطبيعي

النفط نشأة الغاز الطبيعي هو احد المركبات الهيدروكربونية التي تكونت بالمرحلة المتزامنة مع➢
.أهّمها وأكثرها الميثانالغازات ، ويحتوي على عّدة أنواع من الخام 

.  المسامية نشأت الغاز الطبيعي مماثلة لنشأت النفط ويتحرك ضمن الصخور.  وحركته نشأته ➢

.ألرضاشقوقمنتسّربهبسبب،الصينيونهمواستخدمهالغازاكتشفمنأّولانيذكر-

مكامنهمنبالمتسرّ الغازاشتعالسببهاالناروعبادةفارسبالدفياألبديةالنارفكرةانكما-
.الزمنمنقرونمدىعلىاشتعالهواستمراراالرضتحت

حيث(تمكونامنيرافقهمااوتواجده)بحسبالطبيعيالغازيصنف.الطبيعيالغازانواع➢
لحراوالغاز،الخامالنفطاستخراجعملياتمعخروجهيصاحبوالذيالمصاحبالغازهنالك
الذيالرطبالغازهنالككما،الميثانمنبالعادةيتالفوالذيالغازيةاالبارتحتويهالذي

،الجافّ والغاز(اتالمكثّف)بـيسّمىماإلىتحّولكبيربشكلهيدروكربونيةسالسلبهتختلط
.الحامضوالغازالحلوالغازهنالككما



مكونات الغاز الطبيعي

غازات ومركبات اخرى

النيتروجين

نثاني أوكسيد الكربو
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بعض المركبات الكبريتية



أهمية الغاز الطبيعي 

-:تتولد أهميته من كونه 

.مصدر من مصادر الطاقة الحرارية 1.

.الطاقة الميكانيكية مصدر من مصادر 2.

.الطاقة الكهربائية التي تدخل في كافة المجاالت مصدر من مصادر 3.

.مادة أولية للصناعات البتروكيماوية وإنتاج المبيدات واالسمدة 4.

ري يعد الغاز من انظف مصادر الطاقة في مخلفاته بالقياس الى انواع الوقود االحفو5.
.االخرى 



الصناعات التي يدخل فيها نواتج معالجة الغاز الطبيعي وفصله 

صناعاتفيتدخلالتيالكيميائيةالغازيةالمنتجاتمنمجموعةالطبيعيالغازمعالجةعمليةمنتتولد
بصفةتدخلتيوالالكهربائيةالطاقةتوليدالىاضافةالزراعيوالقطاعالصناعيبالقطاعترتبطواسعة

مخرجاتفيهايدخلالتيالصناعاتومن،كيمائيةلصناعاتاوليةمواداوحراريةطاقةمدخالت
-:هيالجافالغازمعالجة

.  الصناعة النفطية سواء االستخراجية و صناعة منتجات المصافي النفطية •

.البالستك والمطاط صناعة •

.من كونه مصدر طاقة حرارية او ميكانيكية مثل صناعة االسمنت الصناعات التعدينية •

.صناعة االسمدة الزراعية •

.دباغة الجلود وإنتاج عجينة الورق •

.صناعة المعقمات الطبية والعقاقير •

.تبريد في المصانع وسفن الفضاء وسيط •

.توليد الطاقة الكهربائية والنقل •



احتياطيات الغاز الطبيعي في العراق

وتطورغازيوالالنفطياالستكشافرقعلتطورتبعاالطبيعيالغازاحتياطياتتتغير1.
.االستخراجتقنيات

ةالمرتبيحتلالعراقيجعلمما.مكعبقدمترليون(137)الطبيعيالغازاحتياطييقدر2.
.الطبيعيالغازاحتياطياتبأمتالكعالمياالعاشرة

غيربالرقعترتبطمكعبقدمترليون(332)بتقدرمحتملةاحتياطياتهنالك3.
.المستكشفة



أنواع الغاز الطبيعي الموجود بالعراق

-:تتألف احتياطيات الغاز الطبيعي في العراق من الشكلين اآلتيين

النفطي ،  اإلنتاج بازدياد انتاجه والذي يزداد %( 70)وبنسبة المصاحب للنفط الغاز -1
.ويتركز وجوده في الحقول النفطية المنتشرة في الجنوب والوسط

.مناطق شرق العراق وشمال شرق العراق وغربه وينتشر في %( 30)الغاز الحر بنسبة -2



تاريخ صناعة الغاز في العراق

دمه لم استخرج الغاز الطبيعي في العراق مع اول انتاج للنفط في كركوك اال ان استخ➢
.يتطور اال في مراحل الحقة 

-:شهدت بداية السبعينات تطور استثمار الغاز الطبيعي واستخدامه من خالل ➢

(، خور الزبير، النجف والحلةالهارثهالناصرية، )انشاء محطات كهرباء ✓

موعة انشاء مجمعات األسمدة والبتروكيماويات والحديد الصلب ، ومعامل االسمنت في مج✓
.من المحافظات العراقية كما تم تصدير الغاز الى الكويت وبعض دول الجوار 



أسباب تراجع صناعة الغاز في العراق

-:اثر الحروب التي مر بها العراق منذ بداية الثمانينات التي اثرت بعدة اتجاهات منها ❖

.  تعرض بعض المحطات في الجنوب لإلصابات الحربية او تحولها الى مواقع عسكرية -1

.تأجيل االستثمارات في صناعة الغاز بسب توسع االنفاق العسكري على الحرب -2

والذي عزل الصناعة النفطية والغازية عن 2003لغاية 1991اثر الحصار االقتصادي ما بعد -3
.العالم واالستثمارات التي تطور هذه الصناعة 

:أسباب حرق الغاز في العراق بحسب المتحدث الرسمي لوزارة النفط ❖

.تعقد تكنلوجيا االستفادة من الغاز التي يفتقر اليها العراق -1

.الكلف العالية لتكنولوجيات انتاج الغاز -2

%  70زيادة حرق الغاز يتناسب طرديا مع زيادة انتاج النفط الخام كون الغاز المصاحب يشكل -3
.من الثروة الغازية في العراق 

.  اثر الحروب والحصار التي دمرت البنى األساسية لهذه الصناعة وعزلها عن العالم -4



الخسائر الناتجة عن احراق الغاز الطبيعي في العراق

مليار دوالر 2.5يشير معهد واشنطن لسياسة الشرق األدنى ان العراق يهدر ما قيمته ➢
.اضعاف الغاز الذي يستورده( 10)سنويا، ويحرق 

من محطات توليد الكهرباء في البالد % 85ذكر المتحدث الرسمي لوزارة الكهرباء بان ➢
بينما يحرق يوميا . مليون قدم مكعب40تعتمد على الغاز الطبيعي، يستورد العراق يوميا 

.يوميا دون حساب احراق الغاز الحر/م.مليون ق30

مليون قدم 2700تشير وزارة النفط الى ان كميات الغاز المصاحب المنتجة تصل الى ➢
.يوميا /مقمقمليون 1500يوميا كمية المستخدم منها /مكعب قياسي

15بلغت ( 2015-2011)بحسب شركة النفط الوطنية فان قيمة الغاز المحروق للمدة ➢
مليار دوالر 



عراقالتحليل االستراتيجي الستخدام الغاز الطبيعي في ال
Weaknessنقاط الضعف 

ته  عدم كفاية البنية التحتية لجمع الغاز وضغطه ومعالج-1

.ونقله 

. من الغاز الخام محدودية فصل مكونات ذات قيمة عالية -2

.  مستويات عالية من احراق الغاز-3

.عدم القدرة على توصيل االنتاج الحالي للمستخدمين -4

. االفتقار الى سياسة داعمة لتسعير الغاز -5

 Strengthنقاط القوة 
.احتياطيات محلية ضخمة من الغاز الطبيعي -1

رول القيم وغاز البتااليثاناحتواء الغاز الخام على -2

.السائل 

.خطط التوسع السريعة في انتاج الغاز -3

ة الغاز توقيع اتفاقية مع شركة غاز البصرة لمعالج-4
.   الخام 

  Threatالتهديدات

الوقت االخفاق في تطوير البنية التحتية الالزمة في-1

.از المناسب الستيعاب الزيادة السريعة في انتاج الغ

في االخفاق في اتخاذ الترتيبات الالزمة للتصدير-2

الوقت المناسب للتخلص من فائض امدادات الغاز عن

.الطلب المحلي 
.زيادة الحقة في حرق وهدر الموارد االقتصادية -3

  Opportunityالفرص
ح ارتفاع نسبة االحتياطي الى االنتاج مما يسم-1

.باستدامة نمو امدادات الغاز 

ة احتماالت عالية بوجود احتياطيات كبيرة اضاف-2

.الى تلك التي سبق تحديدها 

طب محلي قوي غير محقق في القطاعات -3

.راق االقتصادية التي يمكن ان تخلق قيمة عالية للع

.امكانية تصدير قوية -4

.ارتفاع الطلب العالمي على الغاز -5



GGIPمكونات مشروع الطاقة المتكامل 
(Gas Growth Intec ration Project)

فط هدف المشروع األساسي هو تطوير صناعة الغاز من خالل التجميع والمعالجة بما فيها زيادة كمية انتاج الن
-:الفرنسية من خالل ( انيرجزتوتال )والغاز باالتفاق مع شركة 

يوميا بمرحلتين ، ومد شبكة انابيب ناقلة / مقمق( 600)انشاء محطة تجميع ومعالجة الغاز الطبيعي بسعة •
.  للغاز المصاحب في الحقول النفطية العمالقة 

.النفطي لتعزيز كميات النفط والغاز المنتجة ارطاويانتاج حقل تطوير •

ض انشاء مشروع ماء البحر المركزي المتضمن محطة معالجة المياه وانابيب توصيل للحقول المنتجة ألغرا•
المياه انتاج الغاز المصاحب فضال عن محطة سحب، وتعزيز انتاج النفط بشكل اساسي إلدامة وتعزيز الحقن 

.للمياه الخام لعمل المشروع وانابيب ناقلة 

لدعم المشاريع أعاله إضافة الى تزويد الشبكة ميكاواط( 1000)، انشاء محطة توليد طاقة شمسية بقدرة •
.الوطنية بالكهرباء 

دوالر ( 81,358,500,000)النفطي      ارطاوياجمالي االرباح المتوقعة لتطوير حقل •

دوالر ( 28,221,800,000.                    )المتوقعة الستثمار الغاز اجمالي االرباح •

دوالر ( 16,014,000,000.               )المتوقعة لمشروع ماء البحر اجمالي االرباح •

دوالر ( 125,594,300,000)المجموع الكلي لألرباح المتوقعة على طول عمر المشروع •

.مليار دوالر ( 27)تبلغ التكلفة التراكمية للمشروع حوالي •

%( .14,71)فيما حصة المستثمر تبلغ%( 85,29)نسبة العوائد المتحققة للدولة العراقية من االرباح تبلغ •



المنافع االقتصادية لمشروع الطاقة المتكامل   

تكاليفوبوالغازبالنفطممثلةالعراقموارداستغاللخاللمنالعراقيةللدولةكبيرةارباحيحقق•
.الغازيةالثروةخصوصاالمشابهةالمشاريعالىاقلنسبية

التيالوقاتافيالعراقيةالدولةعلىالتكاليفالستردادالكبيرةالماليةاالعباءمنيخفضالمشروع•
.(االسعارارتفاععندللمتعاقداعلىارباحمقايضةمع)النفطاسعارفيهاتنخفض

منالخارجيالتمويلتحصيلعلىالعراقياالقتصادقدرةرفعفيتنفيذهنجاحعندالمشروعيساهم•
.فوائدهمعالممنوحالتمويلسدادعلىقدرتهفيالممولينثقةارتفاعخالل

كهرباءاللتوليداساسيطاقةمصدرتوفيرخاللمنالعراقياالقتصاداستقالليةالمشروعيعزز•
االستثمارافقتوسيعالمشروعمخرجاتتدعمكما،منهالمستوردعلىاالعتمادوتخفيف
لمبالغاتوفيرخاللمنالدوالريةالعراقمداخيليحسنوبما،واالسمدةللبتروكمياوياتالصناعي
المحليامهاستخدعنفضالواالسمدةللبتروكيمياواتالتصديروامكانياتالمستوردللغازالمدفوعة

.والخارجيةالداخليةالديوناعباءتخفيضمناطارهفيينعكسوما

يفوالعزلوالمعالجةلالستخراجالحديثةوالتقنياتالتكنلوجياتادخالفيالمشروعيساهم•
.والغازيةالنفطيةالعمليات

.جميعهاالمشروعمكوناتتتضمنهاالتيالعملياتفيالعراقيةالكوادرخبراتتطوير•



الثروةاناخصوصالمتبقيةالنفطيةالمشاريعفيللتنفيذالمشروعتجربةلتطويرفرصيهيئ•

هذالعليهاالعمليتملمكبيرةاستكشافيةرقعوهنالكمصاحبغازمعظمهاالعراقيةالغازية

.التاريخ

وميةالحكالوطنيةالشركاتواستثماراتاعمالتوسيعفرصتوفيربمكوناتهالمشروعيهيئ•

.ةالحقاستثماريةفرصويوفرالنفطيوالتصنيعوالنقلباإلنتاجالعالقةذاتوالخاصة

مومععلىكلفيااالقلالحقنلمياهالحاليالنفطياالنتاجحاجةمنكبيرجزءالمشروعيوفر•

منياطياتاالحتعلىتضغطوالتيحالياللحقنالمستخدمةالعذبةالمياهتوفيرخاللمناالقتصاد

.والفراتدجلةمياهكمياتتراجعمعخصوصاالعذبةالمياه

تعملحينمافيةوكلتقنيةميزةيعدبلفقطالنفطيالحقلفيليسالمتكاملةاالنتاجتقنياتتطوير•

عملياتهانواتجوتزيدالكلفتخفضماعادةالتياالنتاجيالتكاملبالياتالطبيعيةالمواردحقول

.البيئيةاثارهامعالجةوحتى،

.المشروعفيالمستهدفةالحقولمجموعفيالمصاحبالغازحرقعنالناتجالتلوثخفض•

شروعالممكوناتحاجةخاللمنالمباشروغيرالمباشربالشكلالعاملةللقوىعملفرصتوفير•

ائهاانشمستلزماتاواعمالهانواتجمنالمكوناتبهذهيرتبطماوحاجة،العاملةللقوىالمباشرة

.



النفطي ارطاويحقل معلومات عن 

ذههوتضمالعمالقةالجنوبيةالحقولبينمنتشرهحقولمجموعةضمنمنارطاويحقل1.
.(عمرابنونهرالطوبةاللحيس،الناصرية،حقل)منكلالحقول

.فيهااإلنتاجتطويرحالفيبرميلمليون(1)بحدودتنتجانيمكناعالهالحقولان2.

نايمكنعمرابننهروحقلارطاويحقليانتاجفانموبلاكسنشركةبياناتبحسب3.
.انتاجهماتطويرحالفييوميا/برميلالف(550)مقدارهماالىيصل

انتاجالمشروعوهدفبرميلمليار(11)هوالخامالنفطمنارطاويحقلاحتياطيان4.
برميلالف210انتاجوبمعدلعام30البالغالمشروععمرخاللبرميلمليار(1,7)

.يوميا

( مودود، مشرف، نهر عمر، اليمامة)النفطي المكامن النفطية االتية ارطاوييضم حقل -5
(.الثقيل والخفيف)النفوطوبنوعين من 



ذلكفيالسببوفقط(4)منهااستغلاليمامةمكمنفيابار(9)بحفرالبصرةنفطشركةقامت-6
.مثاليبشكلالمنتجالخامالنفطمنالكبريتوانتزاعلمعالجةسطحيةمنشاءاتوجودعدم

:بسبباستثمارهايتمولمالمتبقيةالمكامنفيبئرا(40)بحفرأيضاالشركةقامت-7

.الثقيلالنفطلمعالجةمتكاملةعزلضفةألنشاءالتخصيصاتانخفاض-أ

الغازاوالماءحقنخاللمنالمكمنيالضغطدعمالىارطاويحقلانتاجتطويرخطةتتطلب-ب
.المستهدفاالنتاجالىالوصولبهدف



العوائد لمكونات المشروع االقتصادية

– Associated Gas Upstream Project)ارطاويتطوير حقل مشروع )النفط الخام انتاج مكون تطوير : اوال  AGUP.

الف برميل يوميا وماله من اثر في زيادة االنتاج 210النفطي الى ارطاويزيادة انتاج حقل -1
.النفطي عموما والعوائد الناتجة عنه خصوصا  

-100)ن ليصل ما بيارطاويزيادة انتاج الغاز الطبيعي المرتبط بزيادة االنتاج النفطي في حقل -2
.  يوم /مقمق( 170

.  والتقنيات الحديثة في معالجة النفط الثقيل وفصل الغاز التنكلوجياادخال -3

ية العالمية تطوير الكوادر العراقية من خالل مواكبة الشركات العالمية في تطبيق المواصفات الفن-4
.في الصناعة النفطية 

.توفير فرص عمل للمواطنين العراقيين وتطوير خبراتهم في مجال النفط والغاز-5

.   مليار دوالر ( 90)الحصول على االرباح المتوقعة من هذا المشروع والتي تقدر بحوالي -6



– Gas Midstream Project)ارطاويمشروع مجمع غاز )مكون استثمار الغاز المصاحب: ثانيا  GMP)

حيث انتاج الغاز وخفض كمية المحروق منه في قسم من الحقول النفطية العمالقة في الجنوب ،زيادة-
.ارطاويمن الغاز الخام المنتج في تلك الحقول بضمنها غاز مقمق( 600) من المقرر استثمار

والتي من (+C5)والمكثفات ( C4,C5)المسال والغاز ( C1,C2)الجاف تكرير الغاز الخام واستخالص الغاز -
الف دوالر يوميا ( 600)يوم تصدر بشكل كامل وتحقق ايرادات بحدود /برميل ( 12000)المتوقع بلوغها 

المقدرة ب LPGالمسال انتاج الغاز امكانية زيادة ، مع العراقي مما يوفر مصدر دوالري اضافي لالقتصاد 
.  بشكل كامل الى السوق المحلية يجهز يوم /طن 3000

المتعددة لجة الغاز وتوليد نواتجهتحفيز التنمية الصناعية عموما من خالل اقامة المنشئات السطحية لمعا-
ة البتروكيمياويات المنتجات سواء صناعوبما يشكل بنية تحتية لتوسيع الصناعات التي ترتبط باستخدام تلك 

ية توسيع مكانالميثانول وااليثانول واالمونيا واليوريا ، والذي ينعكس بدوره في ااو االسمدة عبر تصنيع 
.الصادرات والحصول على العمالت الصعبة 

ي يقارب  والذللمرحلتين توسيع امكانيات انتاج الطاقة الكهربائية من خالل استخدام الغاز الجاف المنتج -
مما يؤثر باتجاهين زيادة انتاج الطاقة الكهربائية وخفض MW(2000)يمكن ان تولد التي مقمق( 450)

.ينعكس في تحسن حالة الميزانية العراقية وبما استيراد الغاز 

وزارة ، اذ ان سعر الغاز المجهز لخفض التكاليف التشغيلية على وزارة الكهرباء وكذلك الموازنة العامة -
يبا بنصف سعر المستورد تقروهو ثمان سنوات دوالر لكل مليون وحدة حرارية لمدة ( 2.9)الكهرباء بسعر 

.  دوالر مما يعزز ميزانية الحكومة ( 1,5)، وعند تسديد كلفة االستثمار سينخفض ذلك السعر الى 



بالمواد االولية لتشغيله وهو من المشاريعالنبراسيساهم مشروع معالجة الغاز بتزويد مشروع ان يمكن -

.االستراتيجية 

.  طبيعي على المدى البعيد المساهمة في تحقيق النمو االقتصادي وضمان امن و استمرارية الغاز ال-

استخدام في الجو اضافة الى تخفيضخفض انبعاثات ثاني اوكسيد الكاربون من خالل تقليص حرق الغاز الخام -

سيد الكاربون ات الحديثة في أعادت ضخ ثاني اوكالنفط الخام في توليد الطاقة الكهربائية مع امكانية استخدام التقني

.وبخار الماء لبعض المكامن النفطية 

امل مع تلك اءة العاملين وخبراتهم في التعالتوسع باستخدام المعدات الحديثة والتكنلوجيا المتطورة مما يرفع كف-

.  التقنيات 

ي االثر مشروع او اثناء تشغيله ، ام فتوسيع افق تشغيل القوى العاملة بشكل عام ، سواء في فترة االنشاء لل-

.ت المشروع الالحق للتشغيل ارتباطا بتوسع االستثمارات المتعلقة باستخدام مخرجا

المتقدمة مع تكنولوجيات االنتاج للشركاتتطوير خبرات العاملين في حقل انتاج الغاز من خالل التدريب والتماس -

.العالمية 
.للغاز ارتل يحدد حجم االنتاج والتصديرتحسين  المرونة المالية الحكومية نتيجة عدم خضوع انتاج الغاز الى ك-



ير كلف بديلة البحر ، مما يعني توفالحقول الجنوبية بمياه للحقن في استبدال مصادر المياه العذبة المستخدمة -

.  كبيرة جدا ناتجة عن توفير المياه العذبة لالستخدام المدني والزراعي في تلك المناطق 

.ويرها وامكانيات تطفي الحقول الجنوبية والحفاظ على معدالت االنتاج النفطي المكمنيةصيانة الضغوط -

ع قدرة يوسمما انتاج الحقول النفطية ، االزمة لتحقيق خطط تطوير يعد المشروع جزء من البنية التحتية -

.االنتاج النفطي وزيادة موارد الدولة وتحقيق التنمية االقتصادية زيادة 

ره امكانيات والسياسي من خالل ما توفعلى سعر النفط والتأثير بالقرار العالمي االقتصادي تعزيز السيطرة -

.النفطي توسع االنتاج 

مرحلية من الخطة تطويرها وحاجاتها بتلبية متطلبات الحقول النفطية وفق مراحل يسمح المشروع بشكل بناء -

.مياه الحقن 

زي لتحقيق واحد مركمشروع في الصغيرة بتوحيدها لمشاريع الحقن النفقات الرأسمالية والتشغيلية تقليل -

.القيمة القصوى من استثمار راس المال 

.التقليل بشكل معقول من االثار البيئية الناجمة عن المشروع على المدى الطويل -

مياه ة ونقل من العاملين العراقيين المدربين تدريبا كافيا لتشغيل المشروع وادارة عمليات معالجكادر تطوير -

.  الحقن الى محطات االستالم في الحقول النفطية 

.(Water Infrastructure Project-CSSP/WIP)مشروع ماء البحر )مكون مياه الحقن : ثالثا 



أطر التعاقدات التي سارت بها وزارة النفط 

وغازةالبصرنفطشركتيالى(انيرجزتوتال)شركةمعالتعاقدمسألةالنفطوزارةاوكلت▪
.الفرنسيةالشركةمعللتعاقدالجنوب

وبقيةالبحرماءمشروعمثلاالخربالبعضبعضهاالمشاريعلربطالوزارةسعيفي▪
المشاريعبقيةعلىستعملوانهاقطعارفضاذلكرفضتالفرنسيةالشركةاناال،المشاريع
.لتنفيذهالعراقيللجانبالبحرماءلمشروعالمتبقيةالمبالغتحويلمعبالتزامن

)عنرالنظبغضاالولىالمرحلةفياالنتاجبتخفيضالعراقيةالشركةحقعدمعلىاتفق▪
اليتجاوزانعلىالثانيةالمرحلةفي(%20)بنسبةالتخفيضامكانيةحددفيمااالسعار

.التخفيضعنتعويضاتبدفعااللزامعدممعيوم/برميل(42000)التخفيض

نسبةالمقاولمنحفيما،اداريةكتحميالتاالرباحمن(%1)اضافةالمقاولطلبرفض▪
.البرميلسعرعلىكتعظيم(%2)بنسبةمطالبتهبدلربحيةتعظيمكنسبة(1%)

لمشروعاالقتصاديالموديلبحسب(%20)بنسبةارطاويحقلتطويركلفتخفيضتم▪
.هيكماالبحروماءالغازمجمعتكاليفبقيةفيما،المتكاملالجنوب

،الدولةريعاستقطاعبعدالمقاولطلبوفق(%70)بنسبةاالستردادكلفنسبةتثبيتتم▪
-21,5)بينللبرميلوادنىاعلىبسعرارتباطا(%70-%30)بينمدىتحديدمنبدل
.للبرميلدوالر(50



من المشروع  المتحققة للحكومة العوائد المالية 

( .ريع)كإيراد للدولة بصورة من العوائد المالية المفترضة % 25استقطاع نسبة -1

يسمى فائض ، والمتبقي مستحقات المقاول لتسديد %( 70) يأخذ منهالمتبقي من العوائد يسمى العائد الصافي -2

-:التالية لأللية االسترداد ويخضع 

من فائض االسترداد سواء استرجع كلفه ام ال% 29يستحق المقاول 1+ دوالر 50في حال سعر البرميل -

من فائض االسترداد % 25فيستحق المقاول نسبة 1,5دوالر وكان معامل العائد 50اذا كان سعر البرميل -

حصة الحكومة العراقية % 60مقاول و حصة % 40المفترض الصافي يقسم الى من العائد % 30نسبة -

الى الهيئة العامة للضرائب تحتسب فصليا وتسدد %(  35) يدفع المقاول ضريبة على الدخل المتحقق بمقدار -

.سنويا 

الباقي من + المتبقي من االرباح المتوفرة %(+35)الضريبة %( + 25)مجموع الريع = العائد للحكومة العراقية 

فائض االسترداد 


