
 

 إفصاح

 ورا  المالية المعللقة بافإفصاح والفاافيةلأل أبوظبي ( من لوائح هيئة33وفقاً للبند رقم ) إفصاح

 

 4132يوليو  33

 ،الفارقة

( أن تخطر السوق الفركة) دانة غاز ودت  ، 2102فبراير  2و  2102أكتوبر  22عطفا على افصاح الشركة السابق بتاريخ 

 بيرل بتروليومشركة  وشركة نفط الهالل  باالشتراك مع الشركة اجراءاتهحركت بأخر تطورات التحكيم الدولي الذي 

 (. حكومة األقليمالعراق ) المبرمة مع حكومة إقليم كردستان (، والمتعلق باالتفاقية طويلة األجلالفركات)المحدودة 

الشركات  طلبحكما قبلت بموجبه  2102يوليو  01( بتاريخ العحكيم هيئةفي لندن ) فقد أصدرت هيئة التحكيم الدولي

 هائشركاة والشرك من قبل دهايتوريتم حيث أصدرت حكما يلزم حكومة األقليم بدفع قيمة المنتجات البترولية التي  ،لجالمستع

للطلب  ، تاريخ تقدم الشركات2102مارس  20من ذلك و ا،سابقسداد ال عليهما جرى وفقا ل األتفاقيةبموجب لحكومة األقليم 

في للنظر  لهاانعقاد األختصاص القانوني  قررت هيئة التحكيم  ، كماالتحكيم الفصل النهائى فى دعوى المستعجل، وحتي 

 .الثالثة قبل المدعينالمرفوعة  من القضية 

الحقوق التعاقدية طويلة  إيضاحبغرض   2102محكمة لندن للتحكيم الدولي في أكتوبر ل األمرها ؤالشركة وشركاأحالت قد و

المنتجات البترولية التي توردها  نظير حكومة األقليم منالمبالغ المستحقة بسداد والحكم األجل المنصوص عليها في االتفاقية، 

 . تفاقيةلإللحكومة األقليم وفقا  هاؤشركاالشركة و

ودعم حكومة تحت رعاية  ،إلتفاقيةم المنصوص عليها فى ابكافة إلتزاماتهوفاء الستمرارهم فى ها اؤركاالشركة وش ؤكدتو

. وتأمل الشركة في حل بأكملهالعراق و العراق جاه حكومة ومواطني إقليم كردستانوإلتزامهم المستمر طويل األمد ت ،اإلقليم

( بشكل ودي وبحسن نية وفي أقرب وقت الوزارةالعراق ) كردستانالطبيعية بإقليم أية مسائل عالقة مع وزارة الثروات 

خورمور وجمجمال بشكل كامل ومالئم ووفقاً لشروط و بنود  ليمن تطوير العمل في حقالشركات يث تتمكن بح ،ممكن

 . والعراق بأكمله العراق إقليم كردستان لمواطنياإلتفاقية وبما يخدم المصالح اإلقتصادية 

 80,000حوالي  األنتاج متوسطقليم كردستان العراق حيث بلغ إفي م ها عملياتهؤالشركة وشركاواصل في غضون ذلك ت

بما يلبي حاجة محطات  يومياً من الغاز مليون قدم مكعب  211انتاج حوالي ذلك ويشمل  ،برميل من النفط المكافىء يوميا  

 ة ميسورة.بتكلفتوليد الطاقة الكهربائية المحلية في اإلقليم من الوقود 

وصل حيث  العراق، فى اقليم كردستان في قطاع النفط والغاز أكبر مستثمر كونهمها ئوشركا الشركةانه لمن دواعى اعتزاز و

من النفط المكافئ مليون برميل  021حالياً حوالي  نتاجاإلوقد بلغ إجمالي  ،مليار دوالر 0.0أكثر من إلى  إجمالي االستثمار

جتماعي إقتصادي وإإحداث تحول فى و ،بتكلفة ميسورةالطاقة الكهربائية هم فى توفير سااألمر الذي ، والسوائل المكثفة

 .سياسات حكومة اإلقليم المشجعة لإلستثمارل جاء كثمرة العراق  في إقليم كردستانمشهود 

 -انتهى-


