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      المقدمةالمقدمةالمقدمة
لقد عرف النفط في العراق منذ وقت مبكر من خالل ظهوره على سطح           

األرض حيث استخدمه العراقيون القدامى في البناء وطالء زوارقهم فضالً عن 

اطلق البابليون . انبثاقه الى سطح االرض واشتعاله كما في النار االزلية في كركوك

كتل صلبة بجوانب مجرى نهر اسم النفط على القير الخام والذي وجد على شكل 

تعبيد  الفرات وعرفوا كيفية االستفادة منه في البناء وفي صناعة وسائل النقل المائي و

 .االشوريون في صناعاتهم المختلفةوكذلك استخدمه .والطبخ االنارة   الطرق و

دروكاربونية المصدر الرئيسي يالطبيعية وأولها الثروة الهغني بثرواته العراق       

إال , ومردوداتها كانت وال زالت الحجر االساس في بناء االقتصاد العراقي , للطاقة 

إن الحروب التي مر بها البلد خالل العقود الثالث الماضية حالت بين العراق والتقدم 

 . المتقدمة  العلمي والتكنولوجيا ليكون في مناص الدول العالمية

بمراحل مختلفة تمثلت بعمليات البحث لقد مرت الصناعة النفطية العراقية      

والتنقيب واالستكشاف ثم االنتاج بشكل رسمي من قبل الشركات االجنبية، فضال عن 

تأثرها بالسياسات الحكومية خالل العهود الماضية وما يتبع ذلك من تاثيرات متبادلة 

 .في مجال السياسة واالقتصاد وغيرها

تحقيق االستغالل األمثل لثروات البالد من  الرؤية المستقبلية لقطاع الطاقة      

االحتياطي النفطي والغازي والموارد الطبيعية وإيجاد مصادر متجددة وبديلة للطاقة 

من خالل تنمية القطاع الصناعي وتأمين إستقرارية عالية للمنظومة الكهربائية 

  .قتصاديلمواجهة الطلب المتزايد للطاقة مستقبال وبشكل متصاعد لتطويرالوضع اال

لنفط الخام والذي اتسببت االحداث التي مر بها البلد بتذبذب في كميات إنتاج       

إنعكس على الكميات المصدرة منه مع تأخر في برامج إستثمار الغاز المصاحب 

باالضافة الى العمليات االرهابية التي استهدفت جميع , الذي يتم حرقه هدراً 

ان  2003القطاعات االنتاجية والخدمية اال ان العراق استطاع وبعد احداث عام 

يستعيد جزء كبير من طاقات االنتاج في قطاعي النفط والكهرباء بالشكل الذي اسهم 
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والطاقة الكهربائية  بتغطية الجزء االكبر من االستهالك المحلي من المشتقات النفطية

فيما تم تغطية الجزء المتبقي عن طريق االستيراد من دول الجوار الذي  باتت 

معدالته خالل هذه االفترة التشكل سوى ارقاما متواضعة مقارنة بمعدالت االعوام 

 .السابقة 

وتم التخطيط الكتشافات احتياطيات نفطية محتملة ومنح االولوية للمناطق القريبة   

اعدة قدر االمكان بهدف تحويل نسبة من االحتياطي النفطي المحتمل الى والو

احتياطي مثبت من خالل تكثيف عمليات الحفر التقييمي في الحقول المستكشفة 

واستكمال إستكشاف وتقييم االكتشافات النفطية في التراكيب ذات االحتماالت النفطية 

طيات غازية جديدة باالضافة الى التخطيط الكتشافات احتياايضا وقد تم . العالية

تطوير الحقول الغازية المكتشفة عن طريق تطوير منشأت إستثمار الغاز المصاحب 

 .والغاز الحر 

وضعت خطط لتطوير صناعة النفط والغاز وتركزت على إنشاء مصافي جديدة    

متطورة وتحسين نوعية المشتقات النفطية وفق المواصفات العالمية لتلبية الطلب 

وكذلك تم التخطيط لتطوير منشآت إستثمار الغاز , المتزايد على المشتقات النفطية 

 . المصاحب وإستثمار الغاز الحر بتطوير الحقول الغازية المكتشفة 
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 االسس والتوجهات العامة لبرامج الطاقة في الدولة  -:أوال
المصادر الهيدروكاربونية أن المصدر الرئيسي لتوليد الطاقة في العراق يتلخص في 

  -:وعليه فأن االسس والتوجهات العامة لبرامج الطاقة يمكن ايجازها بما يلي 

تطوير وتنشيط االعمال االستكشافية إلضافة احتياطيات نفطية وغازية جديدة  -1

لتعويض النفط المنتج وتعزيز االحتياطي المثبت للنفط  والغاز من خالل ادخال 

يم عمليات المسح والتنقيب وتكثيف الدراسات في مجال تقنيات حديثة في تقي

 .التراكيب الجيولوجية للحقول والمجاالت االخرى

تطوير واستخدام  أساليب عمل جديدة  في االدارة المكمنية  لزيادة الطاقة  -2

اإلنتاجية للنفط الخام من الحقول المنتجة ، وإضافة طاقات إنتاجية جديدة 

تشير الى عقود خدمة في جوالت التراخيص لجديدة بتطوير الحقول المكتشفة ا

 .وفق صيغ وآليات محددة لكل مشروع   مع الشركات العالمية 

زيادة االحتياطي النفطي والغازي يضع العراق في موقع متقدم بين المنتجين  -3

في العالم وزيادة الطاقة اإلنتاجية في مجال النفط والغاز وتحسين مواصفات 

 .المواصفات العالميةالى ترقى المشتقات النفطية ل

يسهم بفعالية في ) إدارة وتفعيل العملية الصناعية (لتحقيق نمو حقيقي في  -4

االقتصاد الوطني وبناء الشراكات العالمية وجذب المستثمرين المحليين 

واألجانب والتحول إلى إقتصاد السوق وجذب رؤوس األموال لتطوير قطاع 

جيا الحديثة للمساهمة في إجمالي الناتج الطاقة من خالل إدخال التكنولو

 . الوطني

التوجه إلى إشراك شركات النفط العالمية واالستثمارات الخاصة العراقية   -5

والعربية والعالمية وفق قوانين االستثمار وقانون النفط والغاز في نشاطات 

 .التطوير واإلنتاج للحقول المنتجة وكذلك غير المطورة والرقع االستكشافية 
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العمل على  استثمار الغاز الطبيعي المصاحب النتاج النفط الخام لتالفي أو  -6

إلنتاج الغاز الجاف  عن طريق المشاركة مع الشركات العالمية تقليل حرقه 

والغاز السائل والكازولين الطبيعي والكبريت ، ويجري العمل على إكمال 

حاجة المتزايدة  لمحطات تأهيل شبكات نقل الغاز الجاف وزيادة طاقاتها لتلبية ال

 . الطاقة الكهربائية الغازية 

التخطيط لتنفيذ المشاريع االستثمارية الالزمة ألدامة طاقة إنتاج النفط من  -7

الحقول المنتجة وتطوير عدد من الحقول المكتشفة والعمل على زيادة االنتاج 

يون مل) 9(بشكل تدريجي من الوضع الحالي وصوال الى طاقة إنتاجية بمقدار

 .2019 - 2018ي من النفط الخام في عام /ب

تطوير صناعة التكرير وزيادة طاقات التصفية لتلبية حاجة االستهالك المحلي   -8

من المشتقات النفطية وتحسين نوعيتها وصوال للمواصفات العالمية، والسعي 

الى تطوير مراكز التكرير الحالية لزيادة كفاءتها وإنشاء مراكز لتكرير النفط 

 .طاقات كبيرة وضمن أحدث التقنيات  ألغراض االستهالك المحلي وللتصدير ب

تحسين وتوسيع منظومات خزن ونقل النفط الخام والمشتقات النفطية ، وكذلك  -9

منظومات نقل وتوزيع الغاز الجاف والغاز السائل وإنشاء منظومات وأنابيب 

افة طاقات تصدير واض جديدة ، وإكمال أعمار موانئ التصدير وزيادة كفاءتها

وإستخدام الوسائل والتقنيات  جديدة بأنشاء منظومات عائمة لهذا الغرض

الحديثة في إدارة تلك المنظومات لتصريف الطاقات االضافية من النفط الخام 

 .والغاز المنتج 

إكمال أعمار منشآت توليد الطاقة الكهربائية وإنشاء محطات جديدة لتلبية حاجة  -10

والسعي لسد العجز , مية بوتائر عالية جدا على المدى القريب االستهالك المتنا

 .الكبير الحالي مع توفير المرونة الالزمة في المنظومات الكهربائية 
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التخطيط النشاء محطات حرارية ذات طاقات انتاج وتوليد كبيرة لتلبية الطلب   -11

خص المتزايد على الطاقة الكهربائية في جميع القطاعات االقتصادية وباال

 .القطاع الصناعي 

زيادة الوعي البيئي وبناء قاعدة معلومات عن اثار الملوثات والحد منها من  -12

خالل تطبيق القوانين والتشريعات النافذة وتكريس مفهوم المحافظة على البيئة 

فضال عن مراجعة مشاريع تطوير القطاع النفطي للتحقق من استيفائها 

 .والدولية للمتطلبات البيئية المحلية 

 .العمل على تقليل الهدر في الطاقة برفع كفاءة استخدامها وترشيد االستهالك   -13

 .مواكبة التطورات العالمية في مجاالت الطاقة  الجديدة والمتجددة  -14

العمل على إصدار التشريعات والقوانين التي تنظم عملية االستثمار في قطاع  -15

والخاصة في مشاريع إنتاج ونقل  النفط والطاقة  ومشاركة الشركات العالمية

 .الطاقة 

تعزيز التعاون العربي واالقليمي في مجاالت توليد ونقل الطاقة الكهربائية ،  -16

 . والمشاركة في إتفاقيات نقل وتصدير الغاز الطبيعي
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 :ميزان الطاقة -:ثانيآ

 :امدادات الطاقةU - أ

 االنتاج المحلي  -
المصادر الهيدروكاربونية التي تعتبر المصدر  معظم إمدادات الطاقة هي

الرئيسي لرفد احتياجات توليد الطاقة الكهربائية ، وكمادة مغذية الى العديد 

 : من الصناعات البتروكيمياوية وتشمل 

 النفط  الخام  .1
على التأثير الضار  1980يؤكد  مسار امدادات النفط العراقي منذ عام 

فاضات حادة في كل عقد ى االنتاج انخللصراعات المتعددة حيث تلت ذر

لعالمي من انتاج النفط ا% 5.3ويبقى انتاجه اقل بكثير من نسبة  .من الزمان

حقالن  على سجل االنتاج التاريخي للعراقيسيطر   .التي مثلتها تلك الذروة

وهما حقل كركوك في شمال البالد المستمر في االنتاج منذ عمالقان 

وحقل الرميلة في الجنوب الذي بدأ تشغيله في ,  القرن الماضيثالثينيات 

مليار برميل من  28حيث انتج الحقالن معا حوالي .خمسينيات القرن ذاته 

 .من انتاج العراق التراكمي من النفط% 80النفط اي 

حيث بلغ انتاج النفط الذروة في بالقاء النظرة على امدادات النفط العراقي 

تم  ل هذه الفترةخال. ي / بمليون  3.122بمعدل  2012 شهر ايلول لعام 

الى مصافي التكرير المحلية واستخدم نحو  ي/ب الف 670تسليم حوالي 

تمت .ي /بمليون  2.4لتوليد الكهرباء وتم تصدير اكثر من  ي/بالف  70

معظم تدفقات الصادرات عن طريق ناقالت النفط من خالل منفذي التصدير 

حصة اصغر عبر ولكن تم تصدير , العائمتين البحريين الثابتين والمنصتين 

تساهم .  جيهان التركي على البحر المتوسط خط االنابيب الشمالي الى ميناء

االنتاج في شمال العراق على الرغم من انخفاض بكركوك مساهمة بارزة 

الف  270حاليا معدل االنتاج حوالي انتاجها في االونة االخيرة حيث يبلغ 

 .ي/ب
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من انتاج النفط العراقي من حقول تقوم بتشغيلها % 70 يأتي اكثر من

لقد منحت .   (TSC )شركات النفط العالمية بموجب عقود الخدمة الفنية 

 2008في عام " واحدا,السلطات االتحادية تسعة عشر عقدا من هذه العقود 

 2009وجاءت البقية كنتيجة الربع جوالت من التراخيص الوطنية منذ عام 

تغطي هذه العقود جميع الحقول الجنوبية الرئيسية وكذلك مشاريع للنفط و

هذه  في حالة ايفاء) . ماعدا كركوك( والغاز في اماكن اخرى في العراق 

ستكون النتيجة نموا ملحوظا في , العقود بالتزاماتها من حيث انتاج النفط 

ج هذه المشاريع قدرة العراق االنتاجية في السنوات المقبلة مع امكانية انتا

قبل نهاية هذا العقد  ي/مليون ب)  12 والبعيد 9المتوسط (وحدها اكثر من

حكومة اقليم كردستان في شمال العراق  هاابرمت العقود التي باالضافة الى .

 .اليوم /الف برميل  250 ب االنتاج الحاليحيث يقدر 

 

 :  المنتجات النفطية .2

 2012يونيو /ير المحلية في حزيران التكر دادات النفط الى مصافيمكانت ا

في  ي/بالف  630اعلى بقليل من المتوسط البالغ  ي/بالف   670وقدرها 

 816تبلغ الطاقة التصميمية الحالية للمصافي العراقية حوالي . 2011عام 

فقط من هذه ي /بالف  )630-600(ولكننا نقدر ان حوالي  ي/بالف 

الثالثة الكبرى في بيجي والدورة الطاقة تعد فعلية مع كون المصافي 

ويكمل هذه المصافي عدد . من االجمالي % 70والبصرة مسؤولة عن نحو 

كبير من المنشأت الصغيرة ولكنها غير قادرة على طرح منتجات نفطية 

يعاني هذا القطاع مثل الكثير من عناصر البنية التحتية .عالية الجودة 

 .يلة من تدني االستثمار فيهاالساسية في العراق من اثار فترات طو

ان نطاق المنتجات النفطية التي تنتجها مصافي النفط في العراق التلبي 

كما انها ال ترقى من حيث االمكانيات الى مصاف االحتياجات المحلية 

حوالي  (HFO)يشكل زيت الوقود الثقيل .المصافي الحديثة االكثر تعقيدا 
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من % 15من منتجات المصافي العراقية يليه البنزين بنسبة تقل عن % 45

مليون  8.5يعني مزيج المنتجات هذا على العراق استيراد نحو .االجمالي 

كما .مليون لتر من وقود الديزل يوميا لتلبية الطلب  2.6لتر من البنزين و 

 .ان لديه فائض كبير من زيت الوقود الثقيل 

  :الغاز الطبيعي  .3

لذلك مر انتاج الغاز , يهيمن الغاز المصاحب على انتاج العراق من الغاز 

كان يتم احراق الكثير من , تاريخيا.بنفس التقلبات التي شهدها انتاج النفط 

هذا الغاز فقد بدأ العراق باالستثمار على نطاق واسع في منشأت معالجة 

افق وتوسيعها حجم الغاز فقط في الثمانينيات ولم تواكب صيانة هذه المر

مليار متر  2تم انتاج مايقرب من , 2012يونيو /في حزيران .االنتاج 

من هذه الكمية من حقول النفط % 55وجاء حوالي , مكعب من الغاز 

الجنوبية ومع ذلك فأننا نقدر ان اكثر من نصف الغاز المنتج تم احراقه      

م وجود القدرة على لعدنظرا ) بدال من تسويقه واستهالكه بصورة مثمرة ( 

حيث  2011ير الشهري مع تقديراتنا لعام يتماشى هذا التقد. معالجة الغاز

مليار  12مليار متر مكعب تم احراق نحو  20بلغ اجمالي االنتاج حوالي 

ان احراق الغاز فيه كثير من االهدار اذا اخذنا في االعتبار . متر مكعب منه

ء في العراق واثاره البيئية المدمرة استمرار العجز في امدادات الكهربا

فأن اقامة مرافق جمع ومعالجة الغاز وتطوير شبكة لنقل الغاز , وبالتالي.

وتشغيل محطات الكهرباء التي تعمل بالغاز تعد من االولويات الملحة 

 .للسلطات
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 الكهربـــــــــاء  -4
حيث تعرض الى التدمير تأثر قطاع الكهرباء بالظروف التي مرت على القطر       

وما بعدها من العمليات اإلرهابية التي كانت تستهدف جميع  2003نتيجة أحداث عام 

ار معظم المنشآت بالجهد القطاعات الخدمية وخاصة قطاع الطاقة ، وقد تم إعادة أعم

طاقة التوليد في الوقت الحاضرتشمل المحطات الحرارية والغازية .الذاتي 

 -:ادناه) 1(ة كما في الجدول رقم والكهرومائية موزع

وحسب  2012-2006للفترة من ) MWH(انتاج الطاقة الكهربائية  ) 1( جدول 
  نوع المحطة

 
 ت

 )MWH(انتاج الطاقة الكهربائية  نوع المحطات

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

 13258360 15151622 15083235 16377159 15133446 14652611 13492920 بخارية 1

 22891979 20940966 20341763 20867211 17055006 12891406 12227518 غازية 2

 5475088 1307389 2148103 1061939 66741 1186885 51623 ديزالت 3

 4392150 3396691 3595773 2820722 2933670 4547914 4970963 كهرومائية 4

خطوط  5
 8201976 5872124 6153550 5603882 2973027 2196184 2683434 استيرادية

 1968258 1360970 560292 صفر صفر صفر صفر بارجات 6

 المجموع الكلي 

 
33426458 34299984 38161890 46730910 47882716 48029762 56187811 
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لمحطات انتاج الطاقة الكهربائية وحسب       2012طاقات التوليد لعام ) 2(جدول رقم 

Pنوع المحطة

  

 )MW(طاقة التوليد الحالية نوع المحطات ت

 6140 بخارية 1

 7476 غازية 2

 2216 ديزالت 3

 1864 كهرومائية 4

 17696 المجموع الكلي

 

  )2020-2013(توقعات انتاج الطاقة الكهربائية للفترة ) 3(جدول رقم 

 )MW(توقعات انتاج الطاقة  السنة ت

1 2013 13700 

2 2014 19400 

3 2015 22400 

4 2016 24300 

5 2017 24700 

6 2018 28200 

7 2019 26900 

8 2020 25300 

 

تتضمن الرؤيا المستقبلية لقطاع الكهرباء في العراق تأمين إحتياطي يفي بالطلب 

وأحتياطي في القدرات التوليدية %) 10(المتزايد للطاقة مستقبالُ والذي قدر بحدود 

وتأمين إستقرارية عالية للمنظومة الكهربائية واالرتقاء إضافية ) % 15 -10(بمقدار 

وزيادة , ) االنتاج ، النقل ، التوزيع ( بعمل المنظومة الكهربائية بمهامها االساسية 

 نهاية  الطاقات االنتاجية للمنظومة لتغطية كامل الطلب على الطاقة الكهربائية في

من خالل إنشاء وحدات % ) 11-3(إحتياطي يتراوح مقداره بين  ثم 2013عام 

 ) .الغازية  ، الديزل ، البخارية (إضافية في محطات إنتاج الطاقة 
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Uالطلب الكلي على الطاقة -بU: 
لقد تضاعف استهالك العراق من الطاقة بمقدار اربع مرات تقريبا خالل العقود 

د ككل كان الطلب على الطاقة االولية للبال 2010اعتبارآ من عام . الثالثة الماضية 

طن من المكافئ النفطي للفرد  1.3او ) Mtoe(مليون طن من المكافئ النفطي  38

 ) .toe( الواحد 

طن من المكافئ النفطي واكثر  1.9الفرد اقل من المتوسط العالمي البالغ حصة ان 

ومع ذلك فأن انخفاض .قليال فقط من ثلث المستوى في باقي دول الشرق االوسط 

االنتاجية والكفاءة بالنسبة لحجم اقتصاد العراق يعني ان استهالك الطاقة على 

طن من  0.4يستخدم العراق : لمية المستوى الوطني مرتفع بالفعل وفقا للمعايير العا

اي اعلى من المتوسط في منطقة  دوالر من الناتج القومي 1.000لكلالمكافئ النفطي 

 .الشرق االوسط بنحو الخمس وضعف المتوسط العالمي

, مع مرور الوقت . يهيمن الوقود االحفوري على استهالك الطاقة المحلية في العراق

الوسط نحو مزيد من استهالك الغاز في مزيج الطاقة كان االتجاه العام في الشرق ا

حيث يحل الغاز محل النفط لتوليد الكهرباء في كثير من االحيان وكذلك استحواذ 

 2010بحلول عام  .للطاقة الغاز على حصة اكبر من االستخدامات الصناعية 

اء بأستثن( انخفضت حصة النفط من الطلب على الطاقة االولية في الشرق االوسط 

على الرغم من ان العراق لديه خطط لزيادة انتاج % . 50الى مادون ) العراق

كما .من الطلب على الطاقة االولية % 80اليزال النفط يشكل نحو . ,واستخدام الغاز 

فأن حصة الوقود غير االحفوري في مزيج , هو الحال في اماكن اخرى في المنطقة 

الرغم من ان هناك بعض الكهرباء المولدة من الطاقة االولية في العراق صغيرة على 

لهذه المحطات قدرة مركبة اجمالية قدرها  .محطات الطاقة المائية في شمال العراق 

)2.3 GW ( ولكن تقدر طاقتها التشغيلية بأقل من)1.5 GW(  ويرجع ذلك الى عدد

ضها من االسباب مثل انخفاض منسوب المياه في خزانات المنبع والقيود التي تفر

 .الحاجة الى تطابق تدفقات الري ومخاوف تتعلق بالسالمة 
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Uاالستهالك القطاعي من الطاقة -جU: 

 تطور االستهالك 
يرتبط قطاع الطاقة  بشكل عام ارتباطاً وثيقا بمجريات االحداث في اي بلد، وما  

دت الى توقف معظم أ 2004بعد عام  تعرض له العراق من اعمال ارهابية عنيفة

وما ولدتها من نتائج سلبية تمثلت بنقص  يةنتاجإمشاريع الطاقة او تدمير منشأت 

) 4(جدول رقم م والبدورها على حياة السكان ومعيشته نعكستإمدادت الطاقة التي إ

) 2020-2013(توقعات استهالك الطاقة الكهربائية الصناف المستهلكين للفترة يبين 

 .لوزارة المركزيةكما ورد في خطة ا

الصناف ب (MW )  توقعات استهالك الطاقة الكهربائية ) 4(جدول رقم 

  )2020-2013(المستهلكين للفترة 

استهالك  السنة ت

القطاع 

 المنزلي 

(MW) 

استهالك 

القطاع 

 الحكومي 

(MW) 

استهالك 

القطاع 

 الصناعي

(MW) 

استهالك 

القطاع 

 التجاري

(MW) 

استهالك 

القطاع 

 االزراعي

(MW) 

االستهالك 

 الكلي

 

(MW) 
1 2013 5973.76 3834.12 3159.20 818.52 574.4 14360 

2 2014 6327.36 4061.07 3346.2 866.97 608.4 15210 

3 2015 6701.76 4301.37 3544.2 918.27 644.4 16110 

4 2016 6987.968 4485.066 3695.56 957.486 671.92 16798 

5 2017 7282.912 4674.369 3851.54 997.899 700.28 17507 

6 2018 7583.68 4867.41 4010.6 1039.11 729.2 18230 

7 2019 7807.488 5011.056 4128.96 1069.776 750.72 18768 

8 2020 8208.096 5268.177 4340.82 1124.667 789.24 19731 
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الوقود في محطات الطاقة  يوضحان استهالك ينالملحق ينوالمخطط )5( والجدول

   ).2012-2005(في العراق للمدة الكهربائية 

 الوقود المستهلك في محطات الطاقة الكهربائية في القطر  )5(رقم جدول    

 السنة /ألف متر مكعب 
 

 الغاز الجاف زيت الوقود زيت الغاز النفط الخام السنة
2005 1650 651 1880 2202000 

2006 1743 428 1676 2119000 

2007 3371 497 2483 2013000 

2008 2548 652 2895 2654000 

2009 4007 567 3732 3010000 

2010 3719 827 4292 3671000 

2011 3702 703 4046 3871000 

2012 3354 

 

651 

 

4674 3757000 
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 الوقود المستهلك في محطات الطاقة الكهربائية في القطر 1-مخطط
 السنة/الف متر مكعب 

 
 في محطات الطاقة الكهربائية في القطر الغاز الجاف المستهلك 2-مخطط 

 السنة /ألف متر مكعب 
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 االستهالك المحلي للمنتجات النفطية الرئيسية للفترة )6(رقم  جدول ويمثل ال
 )2000  - 2012 (  

 

 غاز سائل
زيت التزييت 

 الجاهز
 زيت الغاز زيت الوقود

النفط 

 االبيض
  البنزين

 السنة
 سنة/3الف م سنة/الف طن

1622 179 3902 3887 2818 4701 2000 

1549 192 4669 4651 2785 5087 2001 

1651 206 5334 5979 2935 5584 2002 

1186 122 3856 4683 2900 5092 2003 

1440 64 3902 6529 3092 6932 2004 

1663 67 4730 6738 2604 7725 2005 

1145 56 4594 4530 2128 5798 2006 

1014 21 4223 3754 1919 4553 2007 

1287 26 5169 5080 2766 5487 2008 

1419 30 6746 5326 2933 5727 2009 

1473 36 7417 6263 3028 6635 2010 

1596 76 7672 7942 2934 7472 2011 

1686 59 9225 8825 3064 7964 2012 
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لغاية  2000للفترة من عام االستهالك المحلي للمنتجات النفطية الرئيسية    3 –مخطط 
 2012عام 

 
 

 لغاية عام 2000االستهالك المحلي من الغاز السائل للفترة من عام  4-مخطط 
2012  

 

           
    

االستهالك المحلي للمنتجات النفطية الرئيسية للفترة من عام 2000 لغاية عام 2012
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        استهالك واستيراد المنتجات النفطية للسنوات,انتاج ) 7(ويمثل الجدول رقم 
)2000 – 2012 ( 

 السنة
 الف طن الف متر مكعب  

 الغاز السائل زيت الوقود زيت الغاز وقود الطائرات النفط االبيض البنزين  

2000 
 1879 15702 6971 69 3006 4808 االنتاج

 1622 3902 3887 45 2773 4701 االستهالك
 اليوجد اليوجد اليوجد اليوجد اليوجد اليوجد االستيراد

2001 
 1859 16586 7444 47 2757 5042 االنتاج

 1549 4669 4651 73 2712 5087 االستهالك
 اليوجد اليوجد اليوجد اليوجد اليوجد اليوجد االستيراد

2002 
 1874 15154 7370 125 2923 5775 االنتاج

 1651 5334 5979 88 2847 5584 االستهالك
 اليوجد اليوجد اليوجد اليوجد اليوجد اليوجد االستيراد

2003 
 750 9931 4186 9 2452 3275 االنتاج

 1186 3856 4683 23 2877 5092 االستهالك
 اليوجد اليوجد اليوجد اليوجد اليوجد اليوجد االستيراد

2004 
 750 10589 4528 33 2212 3702 االنتاج

 1440 3903 6529 36 3056 6932 االستهالك

 632 اليوجد  1226 اليوجد  562 2047 االستيراد

2005 
 706 10672 4024 98 1648 3545 االنتاج

 1663 4730 6738 89 2515 7725 االستهالك

 1134 اليوجد  2843 اليوجد  1089 4539 االستيراد

2006 
 535 10332 3697 74 1634 3379 االنتاج

 1145 4593 4530 87 2041 5798 االستهالك
 575 اليوجد  977 اليوجد  355 2569 االستيراد

2007 
 638 9652 3396 132 1590 2889 االنتاج

 1014 4223 3754 132 1787 4553 االستهالك
 426 اليوجد  512 اليوجد  245 1815 االستيراد

2008 
 951 12167 4781 177 2552 3701 االنتاج

 1287 5169 5080 148 2618 5487 االستهالك

 439 اليوجد  935 اليوجد  322 1960 االستيراد

2009 
 1214 12308 4804 204 2569 3729 االنتاج

 1419 6746 5326 212 2721 5727 االستهالك

 272 اليوجد  802 اليوجد  68 1959 االستيراد

2010 
 1359 14732 6033 369 2610 4466 االنتاج

 1473 7417 6263 375 2653 6635 االستهالك
 206 اليوجد  755 اليوجد  68 2222 االستيراد

2011 
 1394 14803 7070 349 2498 4552 االنتاج

 1596 7672 7942 354 2580 7472 االستهالك

 179 اليوجد  1001 اليوجد  94 3077 االستيراد

2012 
 1331 16626 7211 159 2445 4519 االنتاج

 1685 9225 8825 139 2925 7964 االستهالك

 398 اليوجد  2449 اليوجد  272 3162 االستيراد
) 
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 اسعار الطاقة في السوق المحلية -:ثالثآ
في ظل التحوالت السياسية واالقتصادية التي شهدها العراق فإن توجهات 

السياسة السعرية للمنتجات النفطية إنصبت نحو تحقيق التوازن  في أسعار الطاقة 

على إشراك القطاع الخاص في بعض حلقات  والعمل, لتقترب من قيمتها الفعلية

توزيع ونقل الطاقة  بهدف تخفيف االعباء التي يساهم بها الدعم السعري في الموازنة 

 .العامة 

العراق للفترة بين عام  داخلأدناه أسعار المنتجات النفطية )  8(يبين الجدول 

سعارالطاقة  ويتم مراجعة هذه األسعار في الوقت الحاضر مع أ ) 2012 – 2000(

 : الكهربائية  وضمن األسس والتوجهات المذكورة  أعاله 

 أسعار المنتجات النفطية في العراق للفترة بين  )8(رقم  جدول 
  لتر/ عراقي دينار )  2012 - 2000(عامي  

 
 

 2012 2000 المنتوج

 450 20 البنزين

 400 10 زيت الغاز

 150 5 النفط األبيض

 150 5 زيت الديزل

 150 1.0 زيت الوقود

 4000 200 )كغم  12عبوة (الغاز السائل 

 50 1 )3م(الغاز الجاف 
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             نهج تطوير مصادر الطاقة     : رابعا  

  االحتياطيات النفطية والغازية المحتملة - أ 

تركيبا ) 500(تتواجد في حوالي والتي  المثبتة من النفط والغاز إرتفعت االحتياطيات

افية مؤكدا في مناطق االحتماالت  الهيدروكاربونية العالية إضافة الى الدوال االستكش

 يوضح االحتياطي المثبت للنفط والغاز)  9(والجدول  ,في الصحراء الغربية 

 االحتياطي المثبت للنفط والغاز ) 9( جدول  

 االحتياطي المثبت 

 نفطال

 مليار برميل

 المصاحب  غازال

 تريليون قدم مكعب قياسي

 الغاز الحر

 تريليون قدم مكعب قياسي

 )المصاحب+الحر (  غازال

 تريليون قدم مكعب قياسي

145.295 31.1491 99.3890 130.5381 

 

 مصادر الطاقة المتجددة -ب
بإستخدام تقنيات  وذلك سعى لتحقيق هدف إستخدام الطاقة المتجددة في العراقن      

الطاقة المتجددة في المناطق النائية والمعزولة عن الشبكة الوطنية إلغراض توفير 

 .الطاقة الكهربائية لالستخدامات المنزلية والزراعية والصناعية والصحية و التعليمية

     :برامج إستخدام تقنيات الطاقة المتجددة وهي كاآلتي  وتم أعداد

مجال  ات المتجددة في مجال انتاج الطاقة الكهربائية وفيادخال تقنيات الطاق  .1

واالنارة وتسخين المياه باالضافة الى استخدامها في مجال ضخ التدفئة والتبريد 

 .المياه لالغراض الزراعية وفي مجال الحماية الكاثودية النابيب ضخ النفط

المخدومة بشبكة انشاء مشاريع صغيرة تخدم المناطق الحدودية والنائية غير  .2

محطة تعمل بالطاقة الشمسية  11الكهرباء الوطنية اذ يوجد مشروع النشاء 

 .ميكا واط 50بسعات مختلفة مجموعها 

 3            دعم الصناعة الوطنية اذ توجد امكانية النتاج االلواح الشمسية بطاقة .3

 .ميكا واط
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تجددة وكفاءة الطاقة دعم اجراء البحوث ونقل التكنولوجيا في مجال الطاقة الم .4

 .من خالل المؤسسات البحثية والتكنولوجية بالعراق 

 .انشاء اطلس الرياح العراقي .5

مشاريع انارة الشوارع بالطاقة الشمسية  تنفيذ يجري التركيز حاليا على .6

 .وادخال السخانات الشمسية لحيز التنفيذ

 .التركيز على موضوع كفاءة الطاقة وترشيد االستهالك .7

من مجمل احتياج البلد من الطاقة الكهربائية عن %) 2(من المتوقع تحقيق نسبة 

المائية والتي ما عدا مساهمة طاقة المساقط  2015طريق الطاقات المتجددة في عام 

 .تعتبر احدى انواع الطاقات المتجددة 

 :مبادرات التعاون الدولي -

 .دةالعراق عضو في الوكالة الدولية للطاقات المتجد -أ

 .هناك تعاون مع االتحاد االوربي في هذا المجال -ب

 .هناك تعاون مع المؤسسة المدنية للبحث والتطوير االميركية -ج

 .هناك تعاون في مجال انشاء اطلس الرياح -د
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 :تطور الصناعات النفطية الالحقة وتشمل -:خامسآ

 مصافي التكرير -أ
تضم ثالث مصافي كبيرة طاقاتها التصميمية كما والتي  2013عام ان طاقة التصفية 

- :يلي 

 ي/الف ب)  310( مصفى بيجي بطاقة تصميمية  .1

وهو مصفى معقد يضم وحدة التكسير بالهيدروجين لتعظيم انتاج زيت الغاز 

 .سنة/الف طن)  250( وخطين النتاج الدهون بطاقة كلية قدرها 

 .ي/الف ب)  140( مصفى الدورة بطاقة تصميمية  .2

 ويضم ثالث خطوط النتاج الدهون بطاقة    Hydroskimmingوهو مصفى     

 .سنة/طنالف )  120( كلية قدرها      

 ي /الف ب)  140( مصفى البصرة بطاقة تصميمية  .3

 ). 2013عام  نهاية ي /الف ب 210 من المؤمل وصول طاقة المصفى الى (

      ويضم خط النتاج الدهون بطاقة كلية قدرها  Hydroskimmingوهو مصفى 

 سنة /الف طن)  100( 

افظات القطر بطاقة كذلك هناك مجموعة من المصافي الصغيرة موزعة على مح

المخصص ) الصغير(ي اضافة الى مصفى القيارة /الف ب)  226( كلية قدرها 

 .النتاج االسفلت

 

Uاالسس العامة لتطوير صناعة التكرير 

تطوير الصناعة التحويلية بزيادة طاقات التصفية لتلبية حاجة االستهالك المحلي     

والعمل على  العالمية من المنتجات النفطية وتحسين نوعيتها وصوال للمواصفات 

تطوير مصافي التكرير الحالية لزيادة كفائتها وانشاء مصافي جديدة لتكرير النفط 

ات العالمية النتاج منتجات نفطية وفق لتقنيا بطاقات كبيرة وضمن احدثالخام 

حيث سيتم زيادة طاقة التصفية التصميمية ) كحد ادنى  Euro-4(المواصفات العالية 
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لتصبح )ي /الف ب 600والطاقة المتاحة حاليا .(ي /الف ب) 816(البالغة  الحالية

 .2020ي في عام /الف ب) 1410(

- :ادناه ) 10(قم ايقاف كافة المصافي الصغيرة وكما في الجدول رو

 التوقعات المستقبلية لطاقات التكرير التصميمية )  10( رقم  جدول 

 
 التفاصيل

 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

 

 الطاقة الكلية

 ي/الف ب

816 886 886 886 886 1026 1026 1410 1410 

 
تهدف خطة التطوير الى توفير المنتجات النفطية لتلبية االستهالك المحلي المتنامي 

- :الى تصدير الفائض منها وباالتجاهات التالية اضافة 
 
 

 :منهاأنشاء مشاريع تصفية جديدة  .1
 
  2018التشغيل عام  ي/الف ب)  140( مصفى كربالء طاقة  -
 2019التشغيل عام  ي/الف ب)  150( مصفى ميسان طاقة  -
 2020التشغيل عام  ي/الف ب)  150( مصفى كركوك طاقة  -
 2019التشغيل عام  ي/الف ب)  300( مصفى الناصرية طاقة  -
 ي /الف ب)  150( مصفى نينوى طاقة  -

 .وفي خطة الوزارة انشاء مصفى شرق بغداد ليكون بديال لمصفى الدورة
 
تنفيذ وحدات تحسين نوعية كمال بأ تطوير المصافي العاملة حاليا وذلك .2

 .المنتجات في المصافي القائمة ووحدات لتعظيم االنتاج
 

Uتصنيع البتروكيمياويات -بU: 

تعتمد الصناعات البتروكيمياوية واالسمدة النتروجينية في القطر بشكل 

 .المشتقات النفطيةكذلك تعتمد على رئيسي على الغاز الجاف كمادة مغذية و
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 ) 1(ياوي رقم المجمع البتروكيم.  1

ان المادة المغذية للمجمع هو الغاز الجاف المنتج من غاز الجنوب القريب من 

) 100(موقع المجمع المذكور، وتبلغ الحاجة عند العمل بالطاقة التصميمية حوالي 

اما االستهالك .ي من الغاز الجاف كمادة مغذية وكوقود لوحدات المجمع /مقمق 

تبلغ الطاقة االنتاجية التصميمية كما مدرج في .ي /مقمق) 60-50(الحالي فهو بحدود 

 -:ادناه)  11(الجدول رقم 

  لمجمع البتروكيمياويات الطاقة االنتاجية التصميمية )11(رقم  جدول 
 

الطاقة 
 التصميمية

 سنة/ الكمية          ألف طن  المنتوجات

 
 

غاز جاف 
100 

 يوم/مقمق

 30 بولي اثيلين عالي الكثافة

 60 بولي اثيلين واطئ الكثافة

 60 بولي فينيل كلوريد

 60 احادي فينيل كلوريد

 15 مصنع االغطية الزراعية

  مصنع الكلور والصودا الكاوية
 ركلو-                     
 صودا كاوية  -

 

 
42 
43 
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 :صناعة االسمدة  .3
 :هي الغاز الطبيعي كمادة مغذية وانتاج االسمدة النتروجينية في القطر تعتمد مصانع 

االول في بداية  المجمع نشأأَ  -:Uمصانع  االسمدة في البصرة في ابي الخصيبU - أ

حامض الكبريتيك  يوريا ، مونيا ،أ مصانع النتاج  السبعينات مكون من

الخط الثاني واليرانية ،في الحرب العراقية ا دمر كلياً ووكبريتات االمونيوم  

الخصيب جنوب البصرة وقد تضرر أبو مونيا ويوريا في موقعأمكون من 

نشأ االخر في أصبح خارج الخدمة وأفي الحرب العراقية االيرانية و كثيراُ 

قد تضرر جزئيا في ونهاية السبعينات في منطقة خور الزبير قرب  ام قصر 

 . عمارهأالحرب العراقية االيرانية وتم 

انشأ في  -: U)كم شمال بغداد 220(مصنع االسمدة في محافظة صالح الدين U - ب

منتصف الثمانينات و يعتمد على تجهيز الغاز من حقول الغاز في المنطقة 

 .الشمالية القريبة من المصنع 

والذي يعتمد على الصخور الفوسفاتية   -: Uمجمع االسمدة الفوسفاتية في القائمU -ج

نتاج السماد المركب يوم إل /طن  150نيا  بطاقة موأوتقع من ضمنه وحدة 

وتوجد خطة العادة تاهيلها و وهي متوقفة حاليا ) حادي فوسفات االمونيومأ(

 مبين في جدول  وهي تستخدم الغاز الطبيعي كمادة مغذية وكوقود وكما .تشغيلها

 .) 12( رقم 

 الطاقات التصميمية لمعامل االسمدة ) 12( جدول 

 
 
 
 
 
 
 

 المغذية المادة الموقع
 )غاز طبيعي(يوم   /مقمق

 المادة المنتجة
 تصميمي    السنة/ألف طن 

 يوريا 75 خور الزبير
 أمونيا

1050 
660 

 يوريا 40 أبو الخصيب
 امونيا

420 
260 

 يوريا 50 بيجي
 أمونيا

500 
330 

 45 أمونيا 10 القائم/مجمع الفوسفات

 يوريا 175 المجموع
 امونيا

1970 
1295 



 مؤتمر الطاقة العربي العاشر 

 جمهورية العراقورقة                                 27   

Uواالسمدة اتتطوير صناعة البتروكيمياوي  خططU: 
 

UاوالU :- العمل حاليا إلعادة تأهيل مجمعات الصناعة البتروكيمياويات  يتواصل

واالسمدة النتروجينية ورفع طاقاتها الى طاقة قريبة من الطاقات التصميمية من خالل 

إختناقات الوحدات االنتاجية للشركة العامة  كذلك ازالةإعادة تأهيل تلك المصانع 

تم إحالة الشركة العامة لصناعة  وقدالمنطقة الجنوبية في البصرة /لصناعة االسمدة 

 ال تزال .المنطقة الشمالية الى مستثمر محلي والمعمل االن بعهدة المستثمر /االسمدة 

علنة بعض الشركات مثل البتروكيمياويات ومشروع أسمدة أبي الخصيب م

 .لالستثمار

U ثانياU :-   بعد استقرار الطاقات االنتاجية للموارد النفطية تطمح وزارة الصناعة برفع

طاقات مصانع االسمدة النيتروجينية والصناعات البتروكيمياوية الى طاقات تكافيء 

 .الطاقات العالمية الحالية إضافة الى التوسع في صناعة االسمدة الفوسفاتية 

 :Uغاز الطبيعي وتسييلهمعالجة ال -Uج
 

على  2003تعرضت مجمعات تصنيع الغاز الى أضرار كبيرة في أحداث عام        

االخص مجمعات غاز الجنوب ومحطات كبس الغاز مما أدى الى تدهور الطاقة 

االنتاجية الى ما دون الثلث عما كانت عليه في العقد الماضي ، ويجري حاليا العمل 

دناه الطاقات التصميمية أ) 13(الجدول رقم  يبينو ,دميره على  إكمال إعمار ما تم ت

  . لمنشآت تصنيع الغاز في القطر
 الطاقات التصميمية لمنشآت تصنيع الغاز  )13(جدول 

 الموقع
 الطاقة

 )ي/مقمق(

 االنتاج 

 غاز جاف

 )ي/مقمق(

 االنتاج 

 غاز سائل

 )السنة/الف طن(

 االنتاج 

 كازولين طبيعي

 )السنة/ألف طن(

 340 1100 390 536 الشمال غاز

 1380 4000 760 1050 غاز الجنوب

 1720 5100 1150 1586 المجموع
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 :تهدف خطة تطوير صناعة الغاز الى ما يلي 

وضع منهاج تنفيذ مشاريع إستثمار الغاز حسب االولويات الفنية واالقتصادية  .1

 .بالتعاون مع الشركات العالمية

لعمليات إنتاج النفط الخام من كافة الحقول إستثمار كافة الغاز المصاحب  .2

 .النفطية المنتجة والعمل على تقليل حرقه هدراً 

إكمال إعمار منشآت الغاز ومحطات كبسه  وإستكمال مشاريع إستثمار الغاز  .3

 .الحالية 

إنتاج الغاز الحر بتطوير الحقول الغازية المكتشفة وإنشاء محطات المعالجة   -4

د  مستديم لمحطات الطاقة بمعزل عن إنتاج الغاز والكبس لتوفير مصدر وقو

 . المصاحب الذي يتاثر بإنتاج النفط  الخام وتصديره 

 .الحاليةإستكمال بناء شبكات نقل الغاز الجاف وإكمال إعمار منظومات النقل - 5

االعتماد على الغاز في تلبية احتياجات محطات الطاقة الكهربائية المتزايدة من  - 6

 .فيهالمتوفرة يدة ا العدالوقود للمزاي

الهولندية ومتسوبيشي  تفاقية مشروع استثماري بين شركتي رويال داتش شلأ

بشروط ان يكون انتاج العراق من الغاز الطبيعي .اليابانية ووزارة النفط العراقية 

ستكون االرباح التي يجنيها العراق نحو .يرتفع الى ملياري قدم مكعب قياسي يوميا 

ر طيلة مدة العقد الذي ينص على استثمار الغاز في ثالثة حقول مليار دوال 31

حقل .المرحلة االولى –حقل الرميلة وغرب القرنة ( نفطية في جنوب العراق 

مدة االستثمار في المشروع المشترك تحت اسم شركة غاز البصرة تمتد  ).الزبير 

من اسهم % 51لك وزارة النفط ستمت.مليار دوالر  17.2سنة بقيمة تناهز  25الى 

ان هذا المشروع سيوفر الغاز الطبيعي الى % 5ومتسوبيشي % 44المشروع وشل 

السوق العراقية لتغذية محطات توليد الطاقة وتلبية الحاجات المحلية ثم يتجه نحو 

مليون قدم مكعب قياسي في اليوم  600ان يكون نحو تصدير الفائض من المتوقع 
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غاز الجنوب التابعة لوزارة النفط بالسعر المعتمد  يباع الغاز المنتج الى شركة.

حيث تشير التسعيرة المرتبطة بالنفط الخام والغاز الى انه عندما يبلغ سعر .عالميا 

 3.1دوالر للبرميل ستحصل شركة غاز البصرة على حوالي  75نفط برنت 

شركة  دوالرات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية من الغاز الجاف الذي تبيعه الى

دوالر فقط لكل  1.04غاز الجنوب اال ان االخيرة قد تضطرالى بيع الغاز بسعر 

 -:وحدة حرارية بريطانية الى 

 محطات انتاج الكهرباء العراقية .1

 .القطاع الصناعي .2

  عقود تطوير الحقول النفطية المعلنة في جوالت التراخيص عقود تطوير الحقول النفطية المعلنة في جوالت التراخيص   --د

والثالثة التراخيص األولى والثانية  جوالت المباشرة في  بعد االنتهاء من      

مرحلة تنفيذ العقود الموقعة مع  بدأت) 2012 – 2009(االعوام خالل والرابعة 

 -:الشركات الفائزة في تطوير الحقول النفطية المعلنة في جواالت التراخيص وهي

 اسماء الحقول عددالحقول  ونوعها تاريخ الجولة  الجوالت

 الرميلة ، غرب القرنة ، اربعة حقول نفطية مكتشفة ومطورة  30/6/2009 جولة التراخيص االولى .1
  الزبير ، ميسان

سبعة حقول نفطية مكتشفة غير  10/12/2009 جولة التراخيص الثانية .2

 مطورة

 ، مجنون ،  2غربالقرنة

 الغراف ، حلفاية ، بدرة ،

 نجمة ،القيارة

 سيبة ، المنصورية ، عكاز حقول للغاز الطبيعيثالث  20/10/2010 جولة التراخيص الثالثة.3

حقل غازي وثالثة حقول نفطية  7/5/2012 جولة التراخيص الرابعة .4

رقعة  12مكتشفة باالضافة الى احالة 

سبعة غازية وخمسة ( استكشافية 

 ) نفطية

          الرميلة، الناصرية ، الحي 

، النجف ، الرمادي ، ) الكوت( 

 خانقين ، الموصل 
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شملت رقعة نفطية ورقعة غازية والمتبقية من فاما جولة التراخيص الخامسة  -

 .وسيتم االعالن عنها الحقاالجولة الرابعة 

 :نقل وتوزيع الطاقة - هه

تدير الشبكة في الشمال وزارة الكهرباء في : تنقسم شبكة التوزيع العراقية الى قسمين 

شبكة اخرى تديرها وزارة الكهرباء في في حين تخدم بقية البالد , منطقة االقليم 

وعلى الرغم من . ان الربط بين شبكتي النقل محدود للغاية  الحكومة االتحادية

ضدها من المتوقع توجيه االستثمار المستقبلي الى تحسين الكفاءة االرهابية الهجمات 

وكي .وزيادة القدرة الستيعاب الطلب والتوليد الجديدين , والموثوقية في المقام االول 

من , يتم الحصول على مايكفي من القدرة على النقل مع درجة معقولة من الفائض 

اضافية من الخطوط  KMو متر الف كيل 28المرجح ان يحتاج العراق الى حوالي 

ئيسية مثل بغداد والبصرة كيلو فولت بين مراكز الطلب الر 132كيلو فولت و 400

وخاصة بالمقارنة مع معظم البلدان ان الخسارة في شبكة التوزيع مرتفعة .والموصل 

وباالضافة الى اهدار  .نتيجة لتعرضها للتدمير باالعمال االرهابية في الشرق االوسط

ة المرتبط بهذه الخسارة فأن الحالة المتدهورة لشبكة التوزيع تعني رداءة الطاق

النوعية المقدمة للمستهلكين بما في ذلك مستويات الجهد المنخفض واالنقطاعات 

فأن النمو المتصاعد على الطلب .وباالضافة الى اصالح الشبكات القائمة .المتكررة 

القيام باالصالح و ت النقل والتوزيععلى الكهرباء سيتطلب توسعا كبيرا في شبكا

باالضافة الى الفوائض وصيانة الشبكات القائمة وتوسيعها لتلبية الطلب الجديد 

الواسعة التي يمكن جنيها من امدادات موثوقة من الطاقة الكهربائية فأن االقتصادية 

ئر تحسين التصميم وصيانة وتشغيل شبكات النقل والتوزيع ينبغي له ان يحد من خسا

النظام وبالتالي تجنب بناء قدرات للتوليد اللزوم لها واستخدام الداع له للوقود في 

توليد الكهرباء ففي السيناريو المركزي نفترض ان التدابيرالرامية الى تحسين البنية 

واالصالحات , التي تشمل اعتماد المعايير الفنية  –التحتية الجديدة والقائمة للشبكة 

سوف تؤدي الى انخفاض في الخسارة في  –الكادر الهندسي  المؤسسية وتدريب
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على الرغم من ان هذا الرقم % 29الى % 34خالل فترة التوقعات من  الشبكة

بحلول % 16اليزال اعلى بكثير من متوسط منطقة الشرق االوسط الذي سيصل الى 

لمكافئ مليون طن من ا 3.3فأن التوفير في الوقود المرتبط بذلك سيبلغ  2035عام 

اي مايعادل المدخل السنوي من الوقود الى ست محطات  2035النفطي في عام 

  .للكهرباء ذات التوربينات الغازية التي تعمل بنظام الدورة المركبة
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 االستثمارات في قطاع الطاقة -:سادسآ

والذي يتيح  2007سنة  64رقم صدر قانون االستثمار في المصافي  •

انشاء ) اقية او شركات مؤتلفة فيما بينهاعرشركات اجنبية او ( للمستثمرين 

 .مصافي ذات مستوى تقني متقدم ينتج مشتقات نفطية بمواصفات عالمية عالية

على القانون اعاله والذي ) 2011لسنة  10رقم ( صدر التعديل االول  •

روضة لالستثمار بالنفط الخام الالزم لتشغيل بموجبه يتم تجهيز المصافي المع

%) 5(الى %) 1( من  الخصم في سعر بيع النفط الخامالمصفى وتم زيادة 

دوالر كما يتيح ) 8(دوالر واليزيد على ) 4(على ان اليقل الخصم عن 

التعديل االستثمار بأساليب متنوعة منها مشاركة الحكومة العراقية بنسبة 

 .من قيمة االستثمار% 25التزيد عن 

وتم الترويج النشاء مصافي بأسلوب ) Feasibility study&Feed(تم اكمال  •

 .اراالستثم

انشاء محطات الطاقة الشمسية الحرارية والفوتوفولتائية النتاج الكهرباء  •

 .بسعات كبيرة

 مشاريع تحلية وتعقيم المياه بسعات كبيرة •

 . االستثمار في قطاع الكهرباء •
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 اجراءات الحفاظ على الطاقة وترشيد استهالكها -:سابعآ
االوليات الوطنية نظرا لمساهمتها تعتبرسياسة حفظ وترشيد استهالك الطاقة من 

المباشرة في خفض تكاليف انتاج الطاقة وتحقيق االهداف االقتصادية والبيئية 

ث يويتم الوصول الى هذا الهدف عبر االستخدام االمثل والفعال للطاقة ح. واالنمائية

 . الطاقة باستهالك طاقة اقل  توظف التقنية في تحقيق نفس خدمة 

لطاقة جزءا مهما في اي خطط واستراتيجيات وكاالت الطاقة ممارسة حفظ اان 

مارسة الى خفض كمية الطاقة المستخدمة للفرد الواحد وبالتالي الحد موتهدف هذه ال

من تنامي زيادة الطلب على الطاقة في المستقبل والناتجة عن زيادة التعداد السكاني 

واستخدام دام الفعال للطاقة كما تقل مصاريف توليد الطاقة عبر التوجه نحو االستخ

واستخدام التصاميم الحديثة  سواء في بناء مجمعات سكنية او المصانع بما يؤمن ذلك 

والتعاون مع كافة الدول ذات . الطاقة بدعم مشاريع الطاقات المتجددة والبديلةبدائل 

 .التجارب الناجحة في مجال خفض الطاقة 
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 على البيئة في صناعة الطاقةاجراءات الحفاظ -:ثامنآ
حماي�ة البيئ�ة والح�د م�ن ال�ى  س�عتوائ�ل ال�دول العربي�ة الت�ي ألقد كان العراق من      

عق�ب مش�اركة  1974اذ شكل ماعرف بالهيئة العليا للبيئة البشرية ف�ي ع�ام , تدهورها

 تص�بحفاع�دة بمراحل مرت هذه الهيئة و, العراق في مؤتمر ستكهولم للبيئة البشرية 

دائرة حماية وتحسين البيئة  وهي اح�دى دوائ�ر  والذي ارتبطت بهجلس حماية البيئة م

والعوام��ل البيئي��ة ولك��ن نتيج��ة للح��روب الطويل��ة الت��ي م��ر به��ا البل��د , وزارة الص��حة 

اذ ب�دأ الت�ردي الحقيق�ي ف�ي , كل البيئ�ةاعانت الم�دن العراقي�ة العدي�د م�ن المش�االخرى 

ح�راق إبع�د ح�رب الخل�يج الثاني�ة نتيج�ة لالنفج�ارات و 1991البيئة العراقي�ة من�ذ ع�ام 

س��تمرت الت��أثيرات أالمس��تودعات والمص��افي النفطي��ة ومخ��ازن الم��واد الكيمياوي��ة و

بعاد هذه المشكلة الت�ي تفاقم�ت أالسلبية خالل فترة التسعينات والسنوات الحالية بزيادة 

ة االهم��ال واالعم��ال بع��د الح��رب االخي��رة والت��ي م��ايزال البل��د يع��اني ويالته��ا نتيج��

لبن���ى االرتكازي���ة باالض���افة ال���ى الض���غط الس���كاني الش���ديد لالتخريبي���ة االرهابي���ة و

ث�ار آوالمصحوب بالهجرة من الريف الى المدن وعودة المهاجرين وما ينجم عن�ه م�ن 

س��لبية منه��ا زي��ادة تل��وث اله��واء والم��اء وت��راكم النفاي��ات وعج��ز منظوم��ات معالج��ة 

واد االحتياطي���ة والمع���دات الالزم���ة لمعالج���ة التل���وث الص���رف الص���حي وش���حة الم���

باالضافة الى عجز منظومات توليد الطاق�ة الكهربائي�ة الت�ي زادت م�ن تل�ك الت�أثيرات 

 .السلبية 

تأسيس وزارة البيئة في العراق التي جاءت في فترة حرج�ة  2003تم في عام 

ي�ة أنض�مام الع�راق ال�ى إ تعاني فيها االوضاع البيئية التدهور الشديد وبالرغم من عدم

مس�اعي حثيث�ه م�ن كاف�ة ال�وزارات  ب�ذلت اال ان�ه الفترة اع�اله  قبلتفاقية بيئية  دولية أ

للنه�وض بواق�ع البيئ�ة اعط�ت نتاجه�ا ف�ي توقي�ع ع�دد م�ن االتفاقي�ات والجهات المعنية 

 :منها العراقية 

 2008اتفاقية فينا لحماية طبقة االوزون وبروتوكول مونتريال عام  -

لحظ��ر اس��تخدام ونق��ل وتخ��زين االلغ��ام المض��ادة لالف��راد ع��ام  ا واتفاقي��ة اوت��ا -

2008  
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  2009اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل المواد الخطرة عبر الحدود عام  -

  2009االتفاقية االطارية وبروتوكول كيوتوفي عام  -

ع��ادة النظ��ر ف��ي متطلب��ات وق��ف إعلمي��ة و قف��ةتحت��اج البيئ��ة ف��ي الع��راق الي��وم ال��ى وو

نم�اط التعام�ل أالتدهور من جهة والسعي لحماية وتحسين البيئة من جهة ثانية وتحويل 

وتعمي���ق دور الس���لطات المحلي���ة , م���ع الم���وارد الطبيعي���ة ال���ى نم���ط تنمي���ة مس���تدامة 

 .والسكان في عمليات التنمية واالدارة البيئة السليمة 

تلخص طبيعة عمل وزارة البيئة في المرحلة الراهنة في ال�دور االش�رافي والتنس�يقي ي

والرق���ابي بم���ا يتناس���ب م���ع ع���دد المنتس���بين المح���دود والميزاني���ة المتواض���عة الت���ي 

كثر شمولية وتتناس�ب أوسع وأخصصت لها ويمكن التوسع بعد ذلك في مجاالت عمل 

الب�د وان يش�مل جمي�ع مج�االت الحي�اة  مع س�عة وش�مولية العم�ل البيئ�ي الحقيق�ي ال�ذي

 .قاطبة 

وستتوس�ع ف�ي  مارس�ت عمله�اوبناءاً على ماتقدم يمكن القول بان وزارة البيئة 

المرحل��ة القادم��ة م��ن خ��الل االمكان��ات الذاتي��ة  باالض��افة ال��ى التع��اون م��ع المنظم��ات  

- :نشطة وفعاليات أبما يلي من , والبنك الدولي  (UNEP , WHO)الدولية كـ

وتحدي��د الخلفي��ة الطبيعي��ة للتل��وث وم��ن ث��م تحدي��د المواق��ع  ,مراقب��ة نوعي��ة اله��واء  .1

االكثر تلوثاً في العراق والت�ي تحت�اج ال�ى االهتم�ام وتكثي�ف المراقب�ة البيئي�ة م�ع 

 .نحاء القطرأنشاء نظام لمراقبة نوعية الهواء في جميع أ

زيادة كفاءة وحدات و, التوسع بمراقبة نوعية المياه السطحية في عموم القطر .2

ومجمعات معالجة مياه الشرب من خالل تطوير التقنيات المستخدمة لذلك مع 

عتبار التغيرات المناخية والحاجة للمياه والتأكيد على الدول خذ بنظر اإلاأل

, المشاطئة للعراق لزيادة الحصة المائية ووفق االنظمة والقوانين الدولية 

ه الشرب لتقليل الضغط على المشاريع الحالية نشاء محطات جديدة لتوفير مياإو

 .نسيابية إوضمان عملها بدقة و
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ثارها آمعرفة لالقائمة ح البيئي لالنشطة سالمستقبلية والمتقديراالثرالبيئي لالنشطة  .3

 .والموارد الطبيعية التنميةعلى 

عادة النظر إنواعها المنزلية والخطرة والسامة وأاالدارة البيئية للمخلفات الصلبة ب .4

سس علمية رصينه وعدم التركيز أساليب التعامل مع هذه المشكلة على أفي 

 .على نمط الطمر االرضي فقط 

راضي مراقبة التصحر في العراق وتأثيراته على النظم البيئية الطبيعية وعلى األ .5

الزراعية وتلوث الهواء بالدقائق العالقة من جهة ومراقبة المساحات الخضراء 

 .سباب التقلص والعمل على معالجتهأالحاصل فيها ودراسة  والتغير

نماط االستغالل أدارة االهوار العراقية ومراقبة نوعية المياه وإحياء وإمتابعة  .6

 .للثروات االحيائية فيها

دراسة التنوع االحيائي في عموم العراق وتوثيقه للتوصل الى التغيرات المحتملة  .7

 .ة باالنقراض داالنواع المهدعلى الكثافة السكانية لالحياء و

ستكمال التشريعات البيئية في مختلف مجاالت حماية البيئة وتحديث ما صدر إ .8

 .منها 

 .تعزيز الوعي البيئي لدى المواطن العراقي ليقوم بدوره بحماية البيئة  .9

بن��اء الق��درات ل��دى الع��املين وبن��اء المختب��رات الخاص��ة ب��التحليالت البيئي��ة وف��ق  .10

 .حديث منظور علمي 

 .بناء قاعدة معلومات بيئية شاملة للقطر  .11

 .محددةقع اتقييم التلوث االشعاعي في مو .12
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نشطة والمشاريع التي ستنفذ في المرحلة القادمة والتي سيكون من اما بالنسبة لأل

- :شأنها الحد من التلوث الحاصل في البيئة ضمن القطاع النفطي هي  

وصوال الى المواصفات العالمية م�ن خ�الل  االرتقاء بمواصفات المنتجات النفطية -1

تطوير المشاريع القائمة حالياً وتنفيذ عدد من الوحدات التي تسهم في تقليل التلوث 

النتاج كازولين خ�الي م�ن  )FCC(البيئي كمشاريع االزمرة والهدرجة ووحدات الـ

 .الرصاص

الق��درات ل��دى الع��املين وبن��اء المختب��رات الخاص��ة ب��التحليالت البيئي��ة وف��ق  ءبن��ا -2

 . منظور علمي حديث

 .على انشاء وحدات لمعالجة المياه المصاحبة للنفط الخامالعمل  -3

مواق��ع لتجم��ع المخلف��ات الناتج��ة م��ن الحق��ول االس��تخراجية النفطي��ة متابع��ة انش��اء  -4

 .رافية للشركات المستثمرةوضمن عقد جوالت التراخيص وحسب الرقع الجغ

ت����وفير المع����دات الالزم����ة لف����رق مكافح����ة التل����وث ب����البقع الزيتي����ة ف����ي االنه����ار  -5

 .والمسطحات المائية

الت��ي تق��ع ض��من مواق��ع ( ج�راء المس��وحات االش��عاعية لكاف��ة المواق��ع المتض��ررة إ -6

                                                      .مناطق ملوثةكوالتي تم تشخيصها ) نشاط الوزارة 

اج��راء المس��ح البيئ��ي للمواق��ع القائم��ة حالي��اً لتش��خيص اس��باب التل��وث ووض��ع   -7

 .الحلول المناسبة لها

تصميم قاعدة معلومات بيئية تغطي كافة الشركات النفطية وتضمن توثي�ق التل�وث  -8

 .ور الثالث الهواء والماء والتربةالحاصل في المحا
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ف��ي كاف��ة مج��االت ) HSE(للص��حة والس��المة والبيئ��ة وض��ع نظ��ام موح��د ل الس��عي -9

خ�دمات النق�ل والتوزي�ع ,صناعة الغاز,التحويلية,األستخراجية(الصناعة النفطية 

الى النهوض بواق�ع الص�حة فانه يؤدي ) HSE(من خالل تطبيق نظام , )والتعبئة

والسالمة والبيئة في القطاع النفطي ومواكب�ة التط�ور الع�المي الحاص�ل ف�ي ه�ذا 

 .المجال

اس�ناد ف�رق مكافح�ة التل�وث ب�البقع الزيتي��ة ف�ي االنه�ار والمس�طحات المائي�ة م��ن  -10

 .الالزمة للمكافحةخالل توفير المعدات 

اما االنشطه والمشاريع التي ستنفذ في المرحله القادمه والتي تحافظ على 
 :البيئه ضمن قطاع الكهرباء

 حلاستخدام تقنيات الطاقات المتجدده وعلى شكل مرا-1

 التحويل المبرمج لمحطات الدوره المفرده الى الدوره المركبه-2

 اشتراط وضع دراسات االثر البيئي وااللتزام بها في المشاريع المنشاه-3

 تاهيل وتطوير محطات االنتاج لرفع الكفاءه وتحسين المخرجات-5

 وتعزيزه في الشبكه لتقليل الخسائر) معامل القدره(تحسين -6 

 دراسات اثر الموجات الكهرومغناطيسيه لشبكات النقل العمل على -7

 انشاء مختبرات تخصصيه بيئيه لمراقبه نوعيه المياه والهواء-8
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 واالحتياجات المطلوبة,تطور القوى العاملة في صناعة الطاقة  -:تاسعآ

 منها
للعاملين بما يتالئم مع تطوير  تحديد االحتياجات التدريبية والتطويرية .1

 .والخطط المستقبلية  طاقةال صناعة

تقديم االسناد للجهات االكاديمية لضمان مخرجات تتالئم مع احتياجات  .2

 .مجال الطاقة المستقبلية

 .اعداد خطط تنمية الموارد البشرية بما يضمن تحقيق االهداف الخاصة .3

 .اعداد البرامج لتطوير اداء االفراد والمؤسسات وفقا للمعايير العالمية .4

 .ياكل التنظيمية لضمان فعالية اكبر للتشكيالتتطوير اله .5

 .تسهل تطوير الية التحقق للقطاع  اقتراح قوانين وتعليمات .6
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 لشؤون الطاقةاالطار المؤسسي  -:عاشرا
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 وزير النفط

مكتب الوكيل 
 التوزيع لشؤون

 مكتب الوكيل لشؤون
 التصفية

مكتب الوكيل لشؤون 
 االستخراج شاغر حاليا

 مكتب الوزير

 مركز تقنيات شعبة شؤون المواطنين المكتب االعالمي
 المعلومات

 شاغر حاليا) 3(مكاتب المستشارين عدد
 مكتب المفتش العام

 مكتب المعلومات والتصاريح االمنية

  المركز الثقافي
 دار الضيافة النفطي

دوائر مركز  الشركات التوزيعية النفط شركة تسويق شركات التصفية الشركات االستخراجية
 الوزارة

 الدائرة االدارية

 الدائرة القانونية

 دائرة الدراسات
 والتخطيط والمتابعة

 الدائرة الفنية

 الداخلية دائرة الرقابة

 شركة تعبئة الغاز

 شركة خطوط االنابيب النفطية

 شركة ناقالت النفط العراقية

 شركة توزيع المنتجات النفطية

 الشمال شركة نفط

 شركة نفط الوسط

 شركة نفط ميسان

 شركة نفط الجنوب

 شركة االستكشافات
 النفطية

 
 شركة الحفر العراقية

 مصافي الشمالشركة 

 شركة مصافي الوسط

 شركة مصافي الجنوب

 الشمالشركة غاز 

 شركة غاز الجنوب

 شركة المشاريع النفطية

شركة المعدات الهندسية 
 الثقيلة

دائرة العقود 
 البترولية والتراخيص

الدائرة االقتصادية 
 والمالية

دائرة المكامن وتطوير 
 الحقول

 دائرة التدريب والتطوير

 مركز البحث والتطوير النفطي

 بغداد-معهد التدريب النفطي

 كركوك-معهد التدريب النفطي

 بيجي-معهد التدريب النفطي

 بصرة-معهد التدريب النفطي

 قة نائب رئيس الوزراء لشؤون الطامكتب 

 وزير الكهرباء 
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 دوائر           الوزارة                                     
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مستشار التشغيل
 والتحكم

مستشار  االنتاجمستشار 
 التوزيع

 مستشار النقل

 وكيل الوزارة االقدم

 وكيل وزارة

 وكيل وزارة
 مكتب الوزير

 قسم الرقابة الداخلية
 مكتب المفتش العام

 مركز المعلوماتية

الدائرة 
 االدارية

دائرة 
التخطيط 
 والدراسات

دائرة 
انتاج 

 قةالطا

دائرة 
نقل 

 الطاقة

دائرة 
توزيع 
 الطاقة

دائرة 
االستثمارات 

 والعقود

الدائرة 
 االقتصادية

الدائرة 
 القانونية

دائرة 
التشغيل 
 والتحكم

دائرة 
التدريب 
 والتطوير

الطاقة المديرية العامة النتاج 
 الشمال /الكهربائية

الطاقة  المديرية العامة النتاج
 صالح الدين/الكهربائية

المديرية العامة النتاج الطاقة 
 الوسط/ الكهربائية

المديرية العامة النتاج الطاقة 
 الفرات االوسط/ الكهربائية

المديرية العامة النتاج الطاقة 
 الناصرية/ الكهربائية

المديرية العامة النتاج الطاقة 
 البصرة/الكهربائية 

المديرية العامة لنقل الطاقة 
 الشمال/الكهربائية 

المديرية العامة لنقل الطاقة 
 الفرات االعلى/ الكهربائية

المديرية العامة لنقل الطاقة 
 الوسط/الكهربائية

المديرية العامة لنقل الطاقة 
 الفرات االوسط/الكهربائية

المديرية العامة لنقل الطاقة 
 الجنوب/ الكهربائية 

المديرية العامة لتوزيع كهرباء 
 ل الشما

المديرية العامة لتوزيع كهرباء 
 الكرخ

المديرية العامة لتوزيع كهرباء 
 الرصافة

كهرباء المديرية العامة لتوزيع 
 مدينة الصدر

المديرية العامة لتوزيع كهرباء 
 الوسط

المديرية العامة لتوزيع كهرباء 
 الفرات االوسط

المديرية العامة لتوزيع كهرباء 
 الجنوب

المديرية العامة لمشاريع 
 انتاج الطاقة الكهربائية

المديرية العامة لمشاريع 
 نقل الطاقة الكهربائية

المديرية العامة للفحص 
 والورش الهندسية

المديرية العامة لمشاريع 
 االنتاج الغازية

المديرية العامة لتوزيع  مديريات عامة اخرى
 الكهربائيةالطاقة 

 المديرية العامة لنقل
 الطاقة الكهربائية

 النتاج المديرية العامة 
 الطاقة الكهربائية
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 .البحث والتطوير في صناعة الطاقة -:أحد عشر 

طاقة      تنشيط فعاليات البحث والتطوير واالرتقاء بها للمساهمة في حل معضالت ال

وتطوير ) القطاعات االستخراجية والتحويلية والبتروكيمياويات وتصنيع الغاز(

ألغراض  العمليات القائمة الحالية ونقل التكنولوجيا واستثمار الخامات المحلية

 : كلما كان مجديآ من خالل الطاقةناعة ص

كز البحث والتطوير ألنجاز البحوث االساسية والتطبيقية وبأحدث تطوير مرا .1

اساليب البحث والوصول بها الى المستوى الريادي واضافة مراكز بحثية 

 .متخصصة جديدة كلما كان ذلك ضروريا

للدراسات  بما يؤمن توفير المعلوماتتطوير انشطة البحث والمختبرات  .2

والتصاميم وحل المشكالت التشغيلية وفعاليات السيطرة النوعية والفعاليات 

 .البحثية

التعاون مع مراكز البحث والتطوير المحلية في القطاع الصناعي والجامعات  .3

وكذلك بيوت الخبرة والمراكز البحثية العربية واالجنبية لنقل المعرفة 

ت الجيولوجية والمكمنية المتقدمة والتكنولوجيا خصوصا في مجال الدراسا

والبيئية والتصاميم ونظم المعلومات وانجاز بحوث ودراسات ميدانية 

 .مشتركة

بتوفير احدث ) الفيزياوية والكيمياوية ( كافة الفحوصات  العمل على تغطية .4

 .خصصة لنشاط مراكز البحث والتطوير والكوادرالمتاالجهزة المختبرية 

  .الطاقة قطاع اع المحلية ذات العالقة باالختراستثمار براءات  .5
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 العالقات العربية واالقليمية والدولية في مجاالت الطاقة -:أثنا عشر 
يسعى العراق على اقامة عالقات وثيقة مع دول العالم  في مجال صناعة النفط والغاز 

من  ويرغب في فتح افاق التعاون المشترك عن طريق توفير احتياجات تلك البلدان

النفط الخام وفق اتفاقيات دولية و بروتوكوالت ومذكرات تفاهم ويحرص على تعزيز 

تلك العالقات  من خالل  اللجان المشتركة التي تنقسم حسب القارات اوالبلدان اذ ان 

هناك لجان مشتركة مع الدول العربية واالفريقية ولجان مشتركة مع الدول االوربية 

االسيوية واستراليا ومن خالل االطالع المتبادل على  واالمريكيتين ومع  الدول 

الحفر ,االستكشافات (تجربة العراق والبلدان االخرى  في مجال الصناعات النفطية 

القطاع التحويلي وفي قطاع التوزيع  والبيئة والتنمية المستدامة ولكافة , واالستخراج 

منظمة االقطار العربية وعلى النطاق العربي العراق عضو مؤسس  في ). المجاالت

وساهم كذلك في المشاريع والشركات التي انبثقت عنها ) اوابك(المصدرة للبترول 

- :وهي كما يلي 

 معهد النفط العربي للتدريب وهو حالياً بعهدت العراق  -1

 الشركة العربية لالستثمارات البترولية  -2

 شركة الناقالت  -3

 المنظفات الشركة العربية لكيمياويات  -4

 الشركة العربية لجس االبار  -5

 الشركة العربية البحرية لنقل البترول -6

ا تحقق من ارتفاع في كميات انتاج هونستطيع القول ان للعراق  مرونة تسويقية بفضل 

النفط الخام العراقي وكذلك تعدد المنافذ التصديرية المتمثلة في ميناء البصرة النفطي 

وميناء خور العمية باالضافة الى االنابيب التي توصل النفوط الخام العراقية الى 

ة وميناء ميناء بانياس في سوريا وميناء طرابلس في لبنان وميناء ينبع في السعودي
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جيهان في تركيا هذا باالضافة الى المرونة التسويقية التي وفرها ما يعرف بالخط 

                    الستراتيجي الذي اتاح نقل النفوط الخام المنتجة في الحقول النفطية الجنوبية

الى ميناء جيهان التركي ونقل النفوط الخام المنتجة في الحقول ) البصرة الخفيف ( 

مالية واهمها نفط خام كركوك الى منافذ التصدير الجنوبية في ميناء البصرة الش

وميناء خور العمية ، اال ان الظروف السياسية والحروب المتتالية التي تعرض لها 

العراق اعاقت تصدير النفط الخام العراقي عبر العديد من تلك المنافذ التصديرية 

ميناء البصرة النفطي وميناء خور العمية لتقتصر حالياً على المنفذ الجنوبي في 

باالضافة الى واالنبوب الناقل لنفط خام كركوك الى ميناء جيهان التركي وان العراق 

عمله على زيادة سعة الطاقة التصديرية لميناء البصرة بعد انشاء خمسة منصات 

مد خط  يعمل على ايجاد منافذ جديدة لتصدير النفط الخام ومنها مشروععائمة فانه  

اضافة الى دخول . االردني لتزويد االردن بأحتياجاتها من الطاقة -انبوب العراقي

العراق في اتفاقية التعاون المشترك لمشروع نقل وتصدير الغاز الطبيعي والذي 

يشارك فيه كل من مصر وسوريا واالردن ولبنان اضافة الى ذلك فقد حقق العراق 

بعقد اتفاقيات ثنائية لتطوير التعاون في مجال انجازات مهمة على الصعيد العربي 

 .  الطاقة من خالل انشاء انابيب نقل النفط الخام والربط الكهربائي
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