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27, January 2016 
 
Reference No.: 3185-UEC-SRG-CM-LET-0001 
 
To: Silk Road Group 
Jebel Ali Free Zone, Dubai, U.A.E. 
 
Project: Rehabilitation of West Qurna Compression Stations 7 and 8 
Subject: Status of Payment Owed by Basrah Gas Company (“BGC”) to UnaE&C Iraq Ltd (“UnaE&C”) 
 
Dear Sir, 
 
Please find attached a letter to our supplier and subcontractors on the above project along with a 
copy of BGC letter dated 9 November 2015. We have also attached Arabic translations for your ease 
of reference. 
 
 
Yours Faithfully, 

 
 
 
 

Roy Hanks 
Site Manager 
 
Attachments: 
 
Letter to Supplier and Subcontractors dated 27 January 2016 (in English and Arabic Translation) 
BGC letter dated 9 November 2015 entitled “Payment Commitment of Basrah Gas Company to 
UnaE&C Iraq” (in English and Arabic Translation) 
 
 

 

 















Arabic translation of BGC letter dated 9 November 2015 entitled “Payment Commitment 
srah Gas Company to UnaE&C Iraqof Ba 

 العراق والشركات المرتبطة بها. C  &UnaE ل  البنوك الداعمة والمؤسسات المالية األخرى الى:
 العراق C  &UnaE شركة غاز البصرة لمن دفع بالالتزام   الموضوع؛

 

 السادة االعزاء،

 
 على ما يلي: نؤكد نحن

 
شركة غاز الجنوب  من ه,المساهموالقطاعين العام والخاص  بين  مشروع مشترك "( هيBGC. شركة غاز البصرة )"1

 دولة العراقية(، شل وميتسوبيشي.لل)شركة مملوكة 

 
2 .BGC رقممنحت العقد UI-49595  إلى  2014نوفمبر  6بتاريخUnaE  &C "( العراق المحدودة _ فرع العراق 
C&UnaEفي غرب القرنة العراق. 8و  7غرب القرنة  الغاز محطات ضغط "( إلعادة تأهيل 

 
 كما يلي: هو C &UnaEدفع ل ال. الوضع فيما يتعلق ب3

 

i . C &UnaE عقدالفي إطار  ةل المنجزاعماللقد قدمت القيمة المقدرة UI49595 لقاء  2015أكتوبر  30 اعتباراً من
 2,063,152 الذي قيمته  C &UnaEهذا الرقم ال يشمل طلب االختالف من  دوالر امريكى. 42,275,523مبلغ قدره 

 دوالر أمريكي.

ii. وقد قدمت C  &UnaE  المتفق عليها والمعتمدة الفواتير إلىBGC  لقاء مبلغ  2015للعمل نفذت حتى نهاية سبتمبر
 هذا الرقم ال يشمل طلب االختالف المذكور أعاله. دوالر امريكى. 32,661,694قدره 

 
iii. C &UnaE  وBGC ولكن 2015دوالر أمريكي إضافي للعمل نفذت في نهاية سبتمبر  2,319,926لى اتفقا ع ،

UnaE&C  قدم هذه الفواتير إلى تلمBGC .للدفع وفقا للعقد 

iv. قامت وقد BGC المقدمة منالدفع  اتمزيد من طلببتقييم ال C &UnaE  2015نفذت في نهاية سبتمبر  التي لاعملال 
المطلوبة  المستندات حتى اآلنسل هذا التقييم ولم تر وافق علىتال  C  &UnaEلكن دوالر أمريكي،  2,431,816بمبلغ 

 .االلية المعتمدة للفواتيرعقد للطلب الدفع وفقا ل

v. من مبلغ الفاتورة المعتمدة المشار إ( ليها في الفقرةii:أعاله، ودفع موزعة كما يلي ) 

 
 .2015أكتوبر  19في أو قبل  BGC مندوالر أمريكي  17,549,204أ( تم دفع 

 (2015تشرين األول  30مستحقة في ي اآلن مستحقة الدفع )األغلبية أمريكي هدوالر  8,156,650ب( 
 2015نوفمبر  17 في مستحقة الدفع 2,941,925ستصبح  ج( 

 وفقا للعقد.  C  &UnaE الفواتير من BGCيوما من استالم  30بعد  مستحقة الدفع 4,013,915ستصبح  د(

 
, الحكومة العراقية عدم انتظام الدفعات من عمالئها BGC. نظرا النخفاض أسعار النفط والمناخ السياسي تحديا، واجهت 4

ليست في وضع يمكنها من تلبية بعض التزامات الدفع في غضون اإلطار الزمني  BGCونتيجة لهذا  .المسلمةلمنتجات الغاز 
 أن المدفوعات ال بد من تأجيلها. UnaE  &C أخطرت المتفق عليه، وبالتالي قد 

في أقرب وقت ممكن،   C &UnaE المستحقة ل موالجميع اال دفعملتزمة  BGCزال ت( أعاله، ال 4. على الرغم من )5
 التمويل. عندما يتواجد


