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ملخص تنفيذي
أسندت كل من رشكة “دانة غاز” و رشكة “نفط الهالل” إىل “ب رايس و وترهاوس كوبرز”
مهمة تقييم املنافع املجتمعية الستثامراتهام يف مرشوع غاز دانة غاز ونفط الهالل
(“مرشوع دانة غاز ونفط الهالل”) يف إقليم كردستان الع راق .جاء تطوير حقول الغاز
الطبيعي يف إقليم كردستان الع راق (“إقليم كردستان”) ضمن أهم أولويات حكومة
إقليم كردستان ،ويعد هذا املرشوع مبثابة مساهمة ضخمة يف تطوير البنية التحتية
الستخ راج الغاز وإنتاجه ونقله يف إقليم كردستان من أجل تلبية نسبة كبرية من
احتياجات املنطقة من الطاقة باستخدام الغاز .ويف هذا السياق ،من املتوقع أن
يستمر مرشوع دانة غاز ونفط الهالل يف اإلسهام بصورة كبرية يف التنمية االقتصادية
واالجتامعية إلقليم كردستان كام سيساعد حكومة إقليم كردستان عىل تطبيق
سياساتها االس رتاتيجية وتنفيذ أولوياتها التنموية عىل الصعيد اإلقليمي واملحيل
والدويل .ميثل هذا التقرير نتائج التقييم اعتبارا من ديسمرب .2014

نسهم يف التنمية الشاملة إلقليم كردستان
الع راق
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مش روع غاز دانة غاز ونفط الهالل ف ي إقل يم ك ردستان الع راق

مرشوع دانة غاز ونفط الهالل
إجاميل االستثامرات حتى تاريخه

استثامر

1.1

مليار دوالر

الكهرباء و الناتج املحيل اإلجاميل
الكهرباء

الناتج املحيل
اإلجاميل
زيادة يف توفر الكهرباء من  8ساعات إىل  22ساعة يوميا يف كردستان (فيما تظل مناطق
أخرى يف العراق ال يصلها ما يكفي من الطاقة الكهربائية) مع تقدمي استثمارات إضافية من
القطاع اخلاص إلقليم كردستان تزيد على  30مليار دوالر وما نتج عن ذلك من منو ملحوظ
يف الناتج احمللي االمجايل.

مرشوع دانة غاز ونفط الهالل
يف أبريل  ،2007أبرمت رشكة دانة غاز اتفاقية مع
حكومة إقليم كردستان بغرض تقييم وتطوير اثنني
من أكرب حقول الغاز يف اإلقليم وهام (حقيل خور
مور وجمجامل) .تم مبوجب هذه االتفاقية منح
الحقوق الحرصية لرشكة نفط الهالل العاملية
املحدودة ورشكة دانة غاز (يشار إليهام مجتمعتني
باسم “املشغلني املتضامنني”) لتقييم وتطوير
ومعالجة وتسويق وبيع النفط من حقيل غاز خور
مور وجمجامل .وكمرحلة أوىل توفري إمدادات الغاز
الطبيعي كوقود الثنتني من محطات الكهرباء
املحلية الرئيسية التي يتم بناؤها يف إربيل
وجمجامل ،ذلك إىل جانب توفري الغاز للصناعات
املحلية وألغ راض التصدي ر .ذلك باإلضافة اىل وجود
العديد من االستثامرات الكربى األخرى والتي تم
التخطيط لها يف الحقول املشار إليها و عدد من
املشاريع ذات التأثري االجتامعي ولكنها الزالت

مؤجلة نتيجة للنزاع القائم مع وزارة الرثوات
الطبيعية منذ مايو  .2009سوف يعمل حل
النزاع عىل املبارشة يف التطوير املالئم لهذه
الحقول مبا يحقق النفع لشعب إقليم كردستان
الع راق.تنتج هذه الحقول حالي اً أكرث من  80ألف
برميل من النفط املكافئ يومي اً مبا يف ذلك إنتاج
الغاز الذي يبلغ  320مليون قدم مكعب قيايس
يومي اً.
استثمرت دانة غاز ونفط الهالل حتى تاريخه،
بالتعاون مع رشيكتيهام األوروبيتني؛ “أو إم يف”
و”إم أو إل” ، 1أكرث من  1.1مليار دوالر مبوجب
االتفاقية املربمة مع حكومة إقليم كردستان يف
بناء خط أنابيب لنقل الغاز باإلضافة اىل م رافق
معالجة ،األمر الذي يجعله أحد أضخم
استثامرات القطاع الخاص يف قطاع النفط والغاز
الع راقي.

املنافع التعاقبية للمرشوع
 9.6مليار
دوالر

 15.5مليار
دوالر

بلغت نتيجة تقييم التأثري االقتصادي لعمليات التسويق والبيع من  9.6مليار دوالر إىل
 15.5مليار دوالر (ترتاوح بني  66% - 40%من الناتج احمللي اإلمجايل إلقليم كردستان
العراق).

املنافع املبارشة للمرشوع (استبدال زيت الديزل)
منافع إلقليم كردستان منذ
بدء املرشوع حتى تاريخه
تقدر بنحو
 15.9مليار
دوالر

 1رشكة “أو إم يف” ،أكرب رشكة صناعية منساوية مدرجة ،ورشكة “إم أو إل” املجرية للنفط والغاز ،أكرب رشكة مجرية مدرجة ،هام من رشكات النفط والغاز األكرث
نشاط اً عىل مستوى أوروبا.

تق ييم ال م نافع االق تصادية-االج ت م اع ي ة

2

املنافع واآلثار التعاقبية للمرشوع
عىل الرغم من أن هذا املرشوع يقدم منافع مبارشة ضخمة إلقليم كردستان الع راق (والتي متت مناقشتها بصورة منفصلة يف هذا
التقرير) ،إال إنه يجب االع رتاف بحقيقة أن املنافع األكرب واألطول أج الً لهذا االستثامر تنشأ من خالل التأثري التعاقبي .يختص هذا القسم
من التقرير بعرض التأث ريات االقتصادية التعاقبية التي أحدثتها دانة غاز ونفط الهالل من خالل توريد الغاز إىل محطات الطاقة
الكهربائية يف إربيل وجمجامل .واستناداً إىل م راجعة موسعة لألدلة الدولية ،وتفسريها يف سياق إقليم كردستان الع راق ،حصلنا عىل
نتائج متعددة الجوانب:

إمداد وفري للكهرباء

1

أثر اإلمداد
الوفري للكهرباء
وفقا للتقديرات سوف تؤدي هذه الزيادة يف القدرة إىل
تعزيز الناتج املحيل االجاميل عىل املدى البعيد بحوايل

 15.5 – 6.2مليار دوالر

( 66% – 26من الناتج املحيل اإلجاميل إقليم كردستان
العراق )2011
مصدر موثوق إلمداد الكهرباء

توفري مصدر موثوق
إلمداد الكهرباء

2
وفقا للتقديرات سوف تؤدي هذه الزيادة يف موثوقية مصدر
الكهرباء إىل تجنب تكاليف األعامل بحوايل

 21.2 – 9.6مليار دوالر

( 90% – 41من الناتج املحيل اإلجاميل إقليم كردستان
العراق )2011
إمداد كهرباء بأسعار منخفضة
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أثر توفري كهرباء
باسعار منخفضة

منخفضة الثمن
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تعمل دانة غاز ونفط الهالل عىل إمداد غاز بأسعار
منخفضة الثمن كامدة تغذية ملحطات الكهرباء يف
إربيل وجمجامل ،األمر الذي يعمل عىل دعم  46%من
الطاقة املقدرة إلقليم كردستان العراق أدى إىل مضاعفة
قدرة تلك املواقع قبل إنشاء املحطات الجديدة يف
عام  2008لثالثة أضعاف .وطبقا للتقديرات سوف
تعمل هذه الزيادة يف القدرة عىل تعزيز الناتج املحيل
اإلجاميل عىل املدى البعيد بحوايل  15.5 – 6.2مليار
دوالر ( 66% - 26%من الناتج املحيل اإلجاميل إلقليم
كردستان العراق) .يرتبط هذا الرقم بكمية الطاقة
الكهربائية كام يتصل بقدرة االقتصاد عىل التوسع
والتوجه إىل التصنيع والتنوع مع مرور الوقت ،وهي
األمور التي تحتاج جميعها إىل الطاقة الكهربائية.
منذ بدء تشغيل محطتي الكهرباء يف إربيل
وجمجامل ،زاد متوسط ساعات إمداد الطاقة
الكهربائية يوميا من  8ساعات عام ( 2006ساعتني
خالل عام  2002وما قبله) إىل  22ساعة عام 2012
ويقرتب ذلك من كونه إمداد كهرباء غري منقطع.
وطبقاً للتقديرات سوف تؤدي هذه الزيادة يف
موثوقية مصدر الكهرباء إىل تجنب التكاليف التي
تتكبدها األعامل نتيجة النقطاع الكهرباء بحوايل 9.6
–  21.2مليار دوالر ( 90% – 41من الناتج املحيل
اإلجاميل) .يرتبط هذا الرقم مبدى موثوقية واستمرار
إمداد الكهرباء – إن إمداد الكهرباء غري املوثوق يزيد
من التكاليف بالنسبة لألعامل مبا يف ذلك النفقات
الرأساملية والنفقات التشغيلية التي تنفق عىل
املصادر االحتياطية لتوليد الكهرباء ،وإعدام السلع
نصف املعالجة ،وتكاليف العاملة غري املستغلة
وما إىل ذلك .ويف الحاالت الحادة ،قد تؤدي هذه
التكاليف إىل انتفاء جدوى األعامل ومتثل إجاميل
ناتج محيل غري موجود فضال عن االنخفاض يف الناتج
املحيل اإلجاميل.
إن توفري غاز طبيعي منخفض التكلفة ملحطتي
الكهرباء يف إربيل وجمجامل يعمل عىل دعم توليد
الطاقة الكهربائية بأسعار تنافسية عىل الصعيدين
املحيل والدويل .مل يتم تحديد حجم األثر األوسع
لذلك ولكن يتضح أنه يدعم إمداد الكهرباء باألسعار
املنخفضة السائدة حاليا يف إقليم كردستان كام يعمل
عىل تخفيض الضغط عىل وزارات الحكومة التي
تدعم األسعار املنخفضة من الناحية املالية .يعد هذا
األثر نقطة إضافية إىل الوفورات املالية الناتجة عن
استبدال الديزل كام سيتم مناقشته يف القسم الذي
يحمل عنوان “املنافع املبارشة للمرشوع”.

تخضع هذه التقديرات للتغيري يف حال
غياب البيانات املوثوقة سواء البيانات
االقتصادية أواملرتبطة بالطاقة يف إقليم
كردستان العراق .ومع ذلك ،فإنها تشري
إىل أن توفري غاز طبيعي بأسعار منخفضة
ملحطات الطاقة املحلية من املرجح أن ميثل
 40%عىل األقل من الناتج املحيل اإلجاميل
يف إقليم كردستان.

من األهمية مبكان مالحظة أن كافة هذه املنافع
االقتصادية تم قياسها طبقا ملعدل إنتاج الغاز الحايل
الذي يقدر بنحو  320مليون قدم مكعب قيايس يومي اً
من حقل خور مور فقط وال يتناول املنافع اإلضافية
الهامة التي كان من املمكن تحقيقها إذا متكنت دانة
غاز ونفط الهالل من تنفيذ خطتهام لتطوير الغاز
طبق اً لالتفاقية والتي متت إعاقتها نتيجة لعدم التوصل
لحل النزاع الذي بدأ يف مايو  2009مع حكومة إقليم
كردستان كام هو وارد أعاله .قد تعود هذه املنافع
الهامة عىل اقتصاد إقليم كردستان يف شكل طاقة
كهربائية غري منقطعة وتعزيز النمو يف مختلف
القطاعات الصناعية والزيادة يف الناتج املحيل االجاميل
وما ينتج عن ذلك من زيادة يف الدخل للفرد يف إقليم
كردستان .وتم عرض نطاق املنافع واآلثار التعاقبية
بالنسبة إلقليم كردستان يف ظهر هذه الصورة.

إمدادات الثنتني من محطات الكهرباء التي
توفر  1625ميجاوات من الكهرباء غري
املكلفة.

خط أنابيب دانة غاز ونفط الهالل – إىل محطات الكهرباء
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ملخص املنافع االقتصادية التعاقبية التي تعود عىل إقليم كردستان من الغاز الذي يوفره مرشوع دانة غاز ونفط الهالل
ملحطتي الكهرباء يف إربيل وجمجامل
 23.6مليار دوالر

من الناتج املحيل اإلجاميل إلقليم كردستان الع راق يف
2011

 9.6مليار دوالر

 15.5مليار دوالر النطاق املرجح للمنافع التي يعود بها املرشوع عىل االقتصاد

 9.6مليار دوالر

 21.2مليار دوالر طبقا لتقدي رات دراسة أمريكية
مستندة إىل حاالت توقف األعامل.

 6.2مليار دوالر

 15.5مليار دوالر طبقا لتقدي رات دراسة أجريت عىل دولة نامية

املصدر :تحليل ب رايس وترهاوس كوبرز .مالحظة :متثل هذه التأثريات أنواع مختلفة من التأثريات االقتصادية .وهي عبارة عن تحليالت تكميلية تشري إىل أنه من املرجح أن ميثل
التأثري االقتصادي  40%عىل األقل من الناتج املحيل اإلجاميل إلقليم كردستان الع راق يف .2011

لذا ،من األهمية مبكان التأكيد عىل حقيقة أنه
برغم أن مرحلة إنشاء املرشوع كانت ذات منافع
ضخمة بالنسبة القتصاد إقليم كردستان ،إال أن
اإلسهام األكرب واألهم بالنسبة للمجتمع كان
وسيظل ناتج عن تأثريه يف توفري إمدادات طاقة
كهربائية أوفر وأكرث موثوقية لدعم منو اقتصاد
إقليم كردستان .وقد تكون التأث ريات التعاقبية
أكرب من ناحية الحجم .ويرجع ذلك إىل أن قطاع
الطاقة يعد من القطاعات األكرث تداخ الً مع
باقي القطاعات االقتصادية .توفر الكهرباء يعد
من املدخالت الرئيسية لقطاع عريض من

الطاقة والنمو يف الع راق
وإقليم كردستان
تعاين الع راق بصفة عامة وإقليم كردستان بصفة
خاصة من نقص الطاقة الكهربائية .وقد وصل
الحد األقىص للطلب يف الع راق عام  2011إىل 15
جيجاوات بينام مل يتوفر سوى  9جيجاوات.
وباملثل ،وصل الحد األقىص للطلب يف إقليم
كردستان إىل ( 2900ميجاوات) والذي تجاوز الحد
األقىص للتحميل ( 1900ميجاوات) مبا بلغت
نسبته  45%يف شتاء عام .2012
يعد انقطاع الكهرباء للرتشيد من األمور املعتادة
يف الع راق ،وحتى إقليم كردستان (الذي يتمتع
بالبنية التحتية األكرث تقدما وحاالت قصور الطاقة
األقل نسبي اً) الزال يعاين من انقطاع الكهرباء ملدة
ساعتني يومي اً.
يف هذا السياق ،يعد النمو االقتصادي الذي تحقق
مؤخ را ً منوا ً مذه الً؛ فقد تم تقييم منو إقليم
كردستان للفرتة  2011-2012بحوايل .12%
أما بالنسبة للع راق ككل ،فبلغت نسبة النمو يف
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العمليات الصناعية ،ولطاملا كان استهالك
الكهرباء يقرتن بالنمو االقتصادي األرسع عىل
صعيد االقتصاد الكيل .فضال عن ذلك ،ال ميكن
االستم رار يف تنفيذ األعامل يف بيئة الميكن التنبؤ
بإمدادات الطاقة بها .ففي االقتصادات املتقدمة
قد تصل تكاليف انقطاع الطاقة الكهربائية إىل
مليارات الدوالرات.

 2011-2012ما يقرب من  9.5%من الناتج
املحيل اإلجاميل الذي بلغ  216مليار دوالر .عىل
الرغم من ذلك ،تشري األدلة السائدة إىل أن أزمة
الطاقة تتسبب يف إعاقة النمو االقتصادي
والتنمية االجتامعية االقتصادية األوسع .وقد
أفادت الرشكات الصغرية واملتوسطة بصفة
خاصة بأن نقص إمدادات الطاقة املوثوقة كان
لها “آثار بالغة” عىل األعامل .كام أشار أصحاب
املصلحة يف قطاع اإلنشاءات يف إقليم كردستان
(الذين ميثلون  21%من الناتج املحيل اإلجاميل)
إىل أن الطاقة تعد من املعوقات الرئيسية
للتنمية .وقد أدركت الحكومات اإلقليمية
والوطنية ذلك وتعمل عىل تنفيذ خطط
طموحة لتوسعة نطاق توليد الطاقة ونقلها
وتوزيعها .ومن أهم عنارص هذه االس رتاتيجية
هو زيادة دور توليد الطاقة من الغاز الطبيعي
يف إقليم كردستان من  63%يف  2012إىل  75%يف
 ،2020وخالل هذه العملية سوف يتم االستغناء
عن استخدام الديزل كوقود أسايس يف محطات
توليد الطاقة.
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دراسة حالة :األثر الذي أحدثه توفري
الكهرباء يف إقليم كردستان
خالل العقد املايض ،شهد إقيلم كردستان عملية تحول
ضخمة مبعدل منو اقتصادي ثنايئ الرقم ،األمر الذي رفع
مستوى املعيشة يف إقليم كردستان برسعة كبرية.
وتقبع الثورة الصناعية التي شهدها اإلقليم يف قلب
عملية التحول .ففي عام  ،2006اعتمد اإلقليم عىل
واردات الكهرباء من منطاق أخرى يف الع راق وتركيا
وإي ران لتلبية معظم احتياجاته من الكهرباء 2.وقد
أدى االنقطاع املتكرر للكهرباء وتوفرها مبعدل 8
ساعات يوميا فقط ،إىل إعاقة األنشطة االقتصادية .وإذا
انتقلنا إىل املشهد اليوم ،وبفضل مرشوع دانة غاز
ونفط الهالل ،يتمتع اإلقليم بإمداد كهرباء مبعدل 22
ساعة يوميا وقد يكون يف سبيله إىل أن يصبح ضمن
مصدري الطاقة يف عام.2016 3
وقد نسب رئيس وزراء إقليم كردستان هذا التقدم
االقتصادي الرسيع جزئيا إىل ثورة الطاقة حيث أفاد
بأن أحد العنارص الرئيسية لتحقيق نجاح اإلقليم
كانت أنهم قاموا “باتخاذ خطوات جريئة ومبتكرة يف
مجال تطوير الطاقة واالستثامر األجنبي لضامن قيام
الرشكات الدولية مبا فيها كربى الرشكات بتأسيس
مق رات لها هنا ومساعدتنا عىل تطوير موارد الطاقة
4
لدينا”.

وقد كان الستثامر  1.1مليار دوالر أمرييك يف مرشوع
دانة غاز ونفط الهالل كبري األثر يف توفري غاز طبيعي
منتج محلي اً  5بأسعار منخفضة األمر الذي أدى إىل
توفر الكهرباء (الصناعية والتجزئة) يف اإلقليم كام
ساهم يف النمو متعدد الجوانب القتصاد إقليم
كردستان .وفيام ييل نستعرض بعض التأث ريات املبارشة
لهذه التحسينات الهائلة يف إمداد الطاقة:
•منذ عام  ،2003شهد إقليم كردستان منو هائل
6
( )1400%يف حصة الفرد يف الناتج املحيل
اإلجاميل  ،محققا بذلك معدالت النمو األعىل يف
املنطقة.
•إج راء توسعات كبرية يف اثنني من املطارات
الدولية (إربيل والسليامنية) خالل األعوام
القليلة املاضية.
•تم استخدام الغاز الناتج من مرشوع دانة غاز
ونفط الهالل من أجل تعزيز االقتصاد املحيل يف
عدة قطاعات.

•ساعد توفري كهرباء كافية عىل زيادة األنشطة
7
العقارية يف السوق العقاري املحيل:
•تواصل البنية التحتية القوية يف إربيل
تعزيز السوق العقاري السكني (الوكالة
األمريكية للتنمية الدولية – قيمة قطاع
اإلنشاءات يف إربيل تبلغ 2.8
مليار دوالر).
•تشهد البنية التحتية السياحية وقطاع
الضيافة يف املدينة منوا وتوسعا.
•يزيد الطلب عىل مق رات للمكاتب يف
إربيل نتيجة لزيادة عدد
الرشكات واألعامل.
•تساعد الزيادة يف مستويات الدخل
القابل للرصف واالستق رار امللحوظ يف
جذب الزائرين عىل تحقيق منو كبري يف
قطاع التجزئة يف إربيل.

 2إنفست إن جروب – م راجعة كردستان 2013
 3إنفست إن جروب – م راجعة كردستان 2013
 4إنفست إن جروب – م راجعة كردستان سبتمرب  ،2013صفحة 23
 5إنفست إن جروب – م راجعة كردستان سبتمرب  ،2013صفحة 56
 6نظرة عامة :اقتصاد إقليم كردستان الع راق (إنفست إن جروب )2013
 7إرنست آند يونغ – نظرة عامة عىل سوق العقارات يف إربيل2014 ،
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بلغ الوفر السنوي لحكومة إقليم
كردستان  3.4مليار دوالر نتيجة
استبدال الديزل

انبعاثات غازات الدفيئة التي تم تجنبها تقدر
بحوايل  300مليون دوالر سنويا؛ وبلغ اإلجاميل منذ
بدء العمل حتى تاريخه  1.4مليار دوالر
تق ييم ال م نافع االق تصادية-االج ت م اع ي ة
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إجاميل إنتاج  320مليون قدم
مكعب قيايس يوميا

دانة غاز ونفط الهالل  -محطة الغاز النفطي املسال
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ونفط اﻟﻬﻼل
غاز وﻧﻔﻂ
دانة ﻏﺎز
مرشوع داﻧﺔ
ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﴩوع
الهالل
منافع
املنافع املبارشة للمرشوع
فيام يتعلق باملنافع املبارشة ملرشوع دانة غاز ونفط
الهالل ،مثة أربع آليات أساسية يتم من خاللها تحقيق
هذه التأثريات االقتصادية واالجتامعية عن طريق
تحسني إمداد الكهرباء .تشتمل هذه اآلليات عىل:
 )1تنويع القاعدة الصناعية )2 ،دعم ريادة ومنو
األعامل )3 ،التأثريات االجتامعية عىل السكان)4 ،
الوفر املايل لصالح حكومة إقليم كردستان.
من هذا املنطلق ،كان املبدأ االقتصادي األسايس
وراء تنفيذ املرشوع هو تأمني إمداد مادة التغذية
من الغاز الطبيعي إىل محطتي الكهرباء يف إقليم
كردستان (إربيل وجمجامل) يف إطار االتفاقية املربمة
مع حكومة إقليم كردستان .متثل االتفاقية تطوير
الغاز للصناعة والتصدير كجزء من برنامج االستثامر
املوسع لحكومة كردستان يف البنية التحتية االقتصادية
والهادف إىل تنويع القاعدة االقتصادية إلقليم
كردستان فضالً عن املساعدة يف وضع اإلقليم عىل
طريق النمو االقتصادي املستدام.

تم تقييم هذه املنافع مقابل كل من
األولويات االس رتاتيجية لحكومة إقليم
كردستان وهي )1 :تطوير البنية التحتية،
 )2النمو االقتصادي )3 ،الرفاهية
االجتامعية )4 ،الحامية البيئية.
(يرجى مالحظة أن هذه املنافع مقيدة
حاليا نتيجة للنزاع القائم وسوف تتوسع
بصورة ملحوظة بعد حل هذا النزاع)

ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ

اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي

استثامر اكرث من  1.1مليار دوالر
تطوير البنية التحتية من خالل إمداد غاز بأسعار منخفضة وموثوق
توفري فرص التوظيف للمواطنني
توريد الغاز الثنتني من محطات توليد الكهرباء ،ما نتج عنه إمدادات كهرباء غري منقطعة من ساعتني يوميا (قبل
عام  )2002حتى  22ساعة يوميا يف وقتنا الحايل.

اﻟﺮﻓﺎﻫﻴﺔ اﻻﺟﺘامﻋﻴﺔ

االستثامر يف املستقبل من خالل برنامج العمل املجتمعي
حامية البيئة من خالل استبدال وقود الديزل املسبب للتلوث بالغاز الطبيعي

اﻟﺤامﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ
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ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ

وﻓﻮرات ﺳﻨﻮﻳﺔ ﻟﺤﻜﻮﻣﺔ إﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮدﺳﺘﺎن إﺟامﱄ وﻓﻮرات ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻛﺮدﺳﺘﺎن
 3.4ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﺳﻨﻮﻳﺎ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻻﺳﺘﺒﺪال ﻣﻨﺬ ﺑﺪء ﺗﻮرﻳﺪ اﻟﻐﺎز )أﻛﺘﻮﺑﺮ (2008
ﺣﺘﻰ  31دﻳﺴﻤﱪ  2014ﺗﻘﺪر ﺑـ  15.9ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر.
اﻟﺪﻳﺰل ﺑﺎﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ.

ﺗﻮرﻳﺪ اﻟﻐﺎز ﻻﺛﻨﺘني ﻣﻦ

أﻛﱪ ﻣﺤﻄﺎت اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﺗﻮﻓري ﻃﺎﻗﺔ آﻣﻨﺔ وﻣﻨﺨﻔﻀﺔ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ
ﻷرﺑﻌﺔ ﻣﻼﻳني ﻣﻮاﻃﻦ ﻋﺮاﻗﻲ

وﻓﻮرات ﺑﻠﻐﺖ

 15.9ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر

 4ﻣﻼﻳني

2014 – 2008

اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي
إﻳﺠﺎد  40أﻟﻒ وﻇﻴﻔﺔ/ﺳﻨﺔ
ﻋﻤﻞ ﰲ ﻣﺠﺎل اﻹﻧﺸﺎءات ﰲ
إﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮدﺳﺘﺎن ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﺘﺄﺛريات
اﳌﺒﺎﴍة وﻏري اﳌﺒﺎﴍة
واﳌﺴﺘﺤﺪﺛﺔ

أﻟﻒ 40
وﻇﻴﻔﺔ

ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً

إﺟامﱄ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻀﺎﻓﺔ

ﻣﻦ إﺟامﱄ اﻟﻌامﻟﺔ اﳌﺤﻠﻴﺔ ﰲ ﴍﻛﺎت اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز ﺗﻌﻤﻞ
ﻟﺪى داﻧﺔ ﻏﺎز وﻧﻔﻂ اﻟﻬﻼل.

 326ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر

اﻟﺮﻓﺎﻫﻴﺔ اﻻﺟﺘامﻋﻴﺔ

مبادرات املسؤولية
االجتامعية املؤسسية
اﺳﺘﺜﻤﺮ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﳌﺠﺘﻤﻌﻲ
ﻟﻠﻤﴩوع ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻛﺒرية ﻟﺘﺤﺴني
اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ اﻻﺟﺘامﻋﻴﺔ.

اﻷﺟﻮر اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﳌﴩوع
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨني أﻋﲆ ﻣﻦ
ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻷﺟﻮر وﺧﻂ اﻟﻔﻘﺮ.

اﻟﺤامﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ
ﺗﻢ ﺗﺠﻨﺐ اﻧﺒﻌﺎﺛﺎت ﻏﺎزات اﻟﺪﻓﻴﺌﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ
ﻻﺳﺘﺒﺪال اﻟﺪﻳﺰل ﺑﺎﻟﻐﺎز ﰲ ﻛﻠﺘﺎ اﳌﺤﻄﺘني ﺑﻘﻴﻤﺔ
ﻧﺤﻮ  300ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ﺳﻨﻮﻳﺎ

إﺟامﱄ ﻗﻴﻤﺔ ﺗﺠﻨﺐ اﻧﺒﻌﺎﺛﺎت ﻏﺎزات
اﻟﺪﻓﻴﺌﺔ ﻣﻨﺬ ﺑﺪء اﳌﴩوع ﰲ أﻛﺘﻮﺑﺮ
 2008ﺣﺘﻰ دﻳﺴﻤﱪ 2014

 1.43ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر
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تم إعداد هذه الوثيقة لصالح رشكة دانة غاز ش.م.ع ورشكة نفط الهالل العاملية املحدودة (“العميل”) من أجل تحقيق أغراض االتفاق املربم بيننا وبني العميل بتاريخ  31يناير  2011وتعديالته والذي نقوم مبوجبه بتقديم الخدمات،
وبناء عىل رشوط ذلك االتفاق وتعديالته .وال نتحمل أية مسؤولية (مبا يف ذلك اإلهامل) تجاه أي شخص آخر ذو صلة بهذه الوثيقة .تستند املعلومات الواردة يف هذه الوثيقة بشكل أسايس إىل البيانات املقدمة من العميل واملدعومة
بأبحاث خاصة بأطراف خارجية ووثائق أخرى طبقاً للمالءمة .مل يتم تدقيق هذه املعلومات أو التأكد من صحتها .تتحمل إدارة العميل وحدها كامل املسؤولية عن تطبيق أية أحكام مستقلة متعلقة باألعامل عىل أي قرارات تنفيذ أو
إجراءات متعلقة بالخدمات واألعامل التي قدمناها.
©  2015تقوم يب دبليو يس مبساعدة املؤسسات واألفراد عىل إيجاد القيمة التي يبحثون عنها .فنحن منثل شبكة من الرشكات يف  157دولة وأكرث من  195ألف موظف ملتزمني بتقديم أعىل درجات الجودة يف خدمات التأمني والرضائب
والخدمات االستشارية .ملزيد من املعلومات يرجى زيارة موقعنا www.pwc.com/structure
يب دبليو يس يف الرشق األوسط
تأسست يب دبليو يس يف الرشق األوسط منذ  40سنة ،ولديها مقرات يف البحرين ومرص والعراق واألردن والكويت وليبيا وعامن وفلسطني وقطر واململكة العربية السعودية واإلمارات العربية املتحدة ،ويعمل لديها أكرث من  3000موظف.
( .)www.pwc.com/middle-eastيشري االسم “يب دبليو يس” إىل شبكة برايس وترهاوس كوبرز و/أو واحد أو أكرث من الرشكات األعضاء بها والتي تتمتع كل منها بكيان قانوين منفصل .ملزيد من املعلومات يرجى زيارة:
www.pwc.com/structure
Creative Design Centre CDC 966 06/2015
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