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Statement by the Press Secretary, Ministry of Foreign Affairs on the 

commencement of crude oil production in the Garraf oil field in Iraq 

1. Japan welcomes the commencement of crude oil production on August 31 in 

the Garraf oil field in Iraq where a Japanese company is engaged in the 

development. 

 

2. The Joint Statement by the Prime Minister of Japan and the Prime 

Minister of the Republic of Iraq, which was announced on the occasion of 

Iraqi Prime-Minister al-Maliki’s visit to Japan in November 2011, confirmed 

that the two nations would strengthen bilateral cooperation in the energy 

sector, and for that purpose, they reiterated the importance of promoting 

cooperation and dialogue regarding such projects as upstream oil 

development in the Garraf field. Japan commends this commencement of 

crude oil production as an important step forward for realizing cooperation 

stated in the Joint Statement. 

3. Japan hopes the two nations maintain bilateral cooperation in the energy 

sector and Iraq will play its role to contribute to the stability of the global oil 

market. 

 

(END) 
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 )ترجمة غير رسمية(

 2102 أيلول 2 التاريخ:

 20الرقم: 

 

ة اليابان حول بدء انتاج النفط الخام في حقل الغراف النفطي خارجيالناطق الرسمي باسم وزراة تصريح من 

 في العراق

 

، حيث تعمل شركة يابانية آب  11في  العراقيترحب اليابان ببدء انتاج النفط الخام في حقل الغراف  .1

 . الحقل في تطوير

البيان المشترك لرئيس وزراء اليابان و رئيس وزراء جمهورية العراق، و الذي تم اعالنه أكد  .2

، 2111بمناسبة زيارة السيد نوري المالكي رئيس وزراء العراق الى اليابان في شهر تشرين الثاني 

اكد  ،ن التعاون الثنائي في قطاع الطاقة، و لهذا الغرضزاسيعز الياباني و العراقي شعبينان ال على

. على سبيل المثال بالتعاون و الحوار حول النفط في حقل الغراف تشجيعهمية ألى ع بيان المشتركال

 في البيان المشترك.  أهدافمام لتحقيق أللى اإنتاج النفط الخام خطوة مهمة إتعتبر اليابان البدء في 

ن يلعب العراق دوره في أالتعاون الثنائي في قطاع الطاقة و  ناالشعبيصون ن أتأمل اليابان  .1

    المساهمة في استقرارية سوق النفط العالمية.  

 نتهى(ا) 

 


