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العراق  الرئيسة يف  النفط  التوسع يف حقول  الدولية )BMI(: إن مشاريع  رؤية مرصد األعمال 
ملنتجات النفط منخفضة الكلفة؛ من أجل تلبية الطلب املستقبلي والنمو الذي  سيكون مصدراً مهماً 
سيستمر يف العام 2017. إن إيرادات الغاز الطبيعي من إيران بدأت يف العام 2014 وستؤدي دوراً 
مهماً يف تلبية الطلب من قطاع الطاقة، فيما َوَضعْت الصادرات من قبل حكومة إقليم كردستان إىل تركيا 

يف العام 2019. 
جدول التوقعات الرئيسة للعراق )2020-2014( 

20142015e2016f2017f2018f2019f2020f
 إنتاج النفط اخلام والغاز 
الطبيعي املسال والسوائل 

األخرى 000 برميل/يومياً    

3,124.13,905.04,302.14,485.44,711.34,775.44,923.0

إنتاج املنتجات املكررة 
000 برميل/يومياً 

522.7444.7439,1441.3442.2444.4542.2

إنتاج الغاز الطبيعي اجلاف 
)مليار مرت مكعب (

0.91.01.52.02.34.97.4

استهالك الغاز الطبيعي 
اجلاف )مليار مرت مكعب( 

0.91.02.43.54.55.25.3

99.5053.6045.5055.0068.0065.0067.00برنت، دوالر/برميل 
e/f = BMI estimate/forecast. Source: SOMO. MNR. JODI. EIA. BMI

التحديثات األخيرة والتوقعات الرئيسة: 
على مدى 9 شهور من العام 2016 كان معدل إنتاج العراق من النفط )4.323( مليون برميل 
يومياً، )3.24( مليون برميل منها تصدر من البصرة و )0.469( مليون برميل من نفط إقليم كردستان. 
يف تشرين الثاين/نوفمرب من العام نفسه، نشر العراق أرقام اإلنتاج من حقول النفط الرئيسة لديه 

يف اجلنوب وكانت على النحو اآليت: 
1. الرميلة: )1.4( مليون برميل يومياً. 

2. 1 وغرب القرنة 2 1 )870.000( برميل يومياً. 
3. الزبري: )390.000( برميل يومياً. 
4. جمنون: )214.000( برميل يومياً. 
5. حلفايا: )2040.00( برميل يومياً. 

ليزيد  آباراً جديدة إىل حقل طاوكي يف كردستان،  النروجيية   )DNO( أن تضيف شركة يتوقع 
اإلنتاج من )109.000( برميل يومياً يف الربع الثالث من العام 2016 إىل )135.000( برميل يومياً 
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يف العام 2017. 
من املقرر أن تقوم وزارة النفط العراقية بعرض )12( حقاًل صغرياً ومتوسط احلجم يف جنوب العراق 
إىل املستثمرين الدوليني، ويتوقع أن تصادق شركة جينيل للطاقة على خطة تطوير حقول )مريان، وبيين، 
وباوي(، وعقد تصميم الواجهات األمامية ملرافق نقل النفط ومن املقرر أن تكتمل حبلول عام 2016. 

مت إحراز التقدم يف إكمال التطويرات املشرتكة حلقل )توخبانة( حتت إشراف شركة ريبسول اإلسبانية 
وحقل )كوردامري( حتت إشراف شركة زاغروس الغربية. 

ميكن أن يتأخر إجناز مصفى كربالء إىل ما بعد عام 2020 بالنظر لتأخر املدفوعات إىل شركة 
هيونداي. 

طلب العراق أن يعفى من تدخل أوبك يف السوق النفطية يف االجتماع رقم )171( الذي عقد 
بتأريخ 30 تشرين الثاين/2016. 

واملنصورية( على  وبغداد،  )الصدر،  الثالث يف  بالغاز  الطاقة  إىل حمطات  الغاز  ترتب شحنات 
إىل   الشحنات  تلك  ترتفع  باليوم، ورمبا  مليون مرت مكعب  ابتداًء مبستوى 7-5  الغاز،  استرياد  العراق 

25-35 مليون برميل يومياً.
والعام  يومياً(  برميل  مليار   1.5( لعام 2016  بالنسبة  الغاز  من  العراق  الستهالك  مراجعة  مت 
2017 )2.0 مليار برميل يومياً(، فتم َعدُّ ذلك كنتيجة لتصاعد املخاطر إذا ما حتققت صفقة الغاز 

الثانية املفرتضة مع إيران لتوريد الغاز إىل البصرة. 
   .)BMI( تقرير مرصد األعمال الدولية -

.)SWOT( حتليل سوات -
- حتليل سوات للنفط والغاز.

عناصر القوة: 
ميتلك العراق خامس أكرب احتياطي من احتياطيات النفط املؤكدة )بعد السعودية وفنزويال وكندا 
وإيران( وعاشر أكرب احتياطي من احتياطيات الغاز املؤكدة، ويُعدُّ العراق من بني البلدان األقل يف تكاليف 

الرفع يف العامل؛ األمر الذي جيعل من التطوير غري معقد ورخيصاً نسبياً.
 ميتلك العراق سبعة حقول نفط عمالقة، حتتوي  على أكثر من 100 مليار برميل من االحتياطيات 

املؤكدة، وتقدم إمكانية إنتاجية هائلة. 

عناصر الضعف:
لتغطية تكاليف  الالزمة  العائدات  النفط، مما حيد من  العراق عبءاً الخنفاض أسعار  يواجه   -
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تطوير احلقول النفطية. 
- البيئة األمنية غري املستقرة اليت تزيد من خماطر العمل وتكاليف محاية املوظفني والبنية التحتية. 

- تواصل احرتاق الغاز املصاحب على نطاق واسع أفضى إىل عدم وجود هياكل تسعري، وأدى 
إىل احليلولة دون توافر الغاز الستخدامه يف سوق الطاقة احمللية. 

- عدم موثوقية نقل النفط واخلزن والبنية التحتية للتحميل. 

الفرص: 
- ما تزال أسعار استخراج النفط يف احلقول العراقية منخفضة وفيها إمكانية إنتاجية كبرية. 

- احتياطيات الغاز الكبرية غري املستغلة تتمخض عنها إمكانية زيادة إنتاج الطاقة الكهربائية اليت 
تعمل بالغاز وكذلك صناعة برتوكيمياويات أكرب. 

- تسخري الغاز املصاحب من حقول النفط يتيح تنويع مصادر الدخل، مع إمكانية التصدير إىل 
تركيا أو من خالل الغاز الطبيعي املسال. 

- إن البنية التحتية اجلديدة تقلل من خماطر تصدير النفط وتسهل طموحات العراق للنمو على 
املدى البعيد. 

التهديدات:
- اخنفاض أسعار النفط حيجم من موازنة احلكومة العراقية ويعيق قدرهتا على السداد لشركات 

النفط مقابل اخلدمات. 
- الميكن التنبؤ هبجمات تنظيم داعش على البنية التحتية. 

- حصص أوبك قد تقيد منو اإلنتاج. 

توقعات الصناعة:
- الصناعات األولية )التنقيب واإلنتاج(.

- وجهة نظر مرصد األعمال الدولية )BMI(: أغلب إمكانات املوارد يف العراق معروفة وأثبتت 
جدواها، وإن إرساء االستقرار طويل األمد هو ضرورياً جلذب أعمال التنقيب يف مناطق جديدة ستكون 

عملية طويلة، مع تركيز الفائدة على املوارد املتاحة. 

آخر التحديثات:
- نظراً الحتياطيات النفط اهلائلة املؤكدة يف العراق واستمرار الوضع األمين عايل اخلطورة، فال تزال 
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عمليات التنقيب حمدودة. 

اتجاهات هيكلية: 
- نظرة عامة استكشافية: 

ان موارد العراق النفطية قد مت التخطيط هلا بنحٍو جيد، إذ ميتلك العراق خامس أكرب احتياطي 
نفطي يف العامل، معظمه يف حقوله العمالقة، اليت تقع يف جنوب العراق، واليت كانت أكثر أماناً بالنسبة 
لتأثري )تنظيم داعش(، وال تزال احملافظات الغربية وإقليم كردستان العراق املناطق األكثر احتمااًل لعمليات 
التنقيب اجلديدة، على الرغم من أن املخاطر األمنية عالية، إذ ال تزال بقايا داعش متثل مشكلة هناك. 

إن العراق هو ليس ثامن أكرب منتج للنفط فحسب، بل إن لديه إمكانية هائلة لزيادة اإلنتاج من 
موارده احلالية، ولكن اخنفاض أسعار النفط وارتفاع املخاطر على العاملني يف هذا القطاع من التنظيمات 

املسلحة حيد من القدرة على االستكشاف اجلديد. 

جنوب العراق: 
إن مناطق جنوب العراق قد مت استكشافها بنحٍو جيد إىل حد كبري، وبوجود أغلب نفط املنطقة 
يف حقول النفط العمالقة، )كالرميلة وغرب القرنة )1و2(، وجمنون، والزبري، وحلفاية، وهنر عامر(، وأغلب 
الزيادة يف اإلنتاج يف جنوب العراق من املقرر أن تأيت من تلك احلقول من خالل املشاريع التنموية اليت 

نفذت على عدد منها.
من غري املتوقع رؤية املزيد من االستكشافات يف جنوب العراق يف املرحلة احلالية؛ نظراً للحجم 
اهلائل من النفط الذي استكشف أساساً والذي أنتج حىت اليوم. مع ذلك فإن البيانات الزلزالية اجلديدة 
تقنيات  أن حتسني  بالذكر  واجلدير  النهائي،  االستخراج  احلقول، وحجم  بىن  بشأن  الفهم  زيادة  تدعم 

االستخراج مثل احلقن البحري من شأهنا أن تفضي إىل زيادة االحتياطيات. 
ويف حماولة لزيادة إنتاج النفط من مصادر أخرى -غري احلقول العمالقة- قامت وزارة النفط بعرض 
أربعة حقول أصغر يف منطقة البصرة، ومخسة يف حمافظة ميسان لالستثمار الدويل، ومن املقرر أن تعمل 
تتيح تلك احلقول  الوطنية؛ مما  النفط  هذه احلقول على استقطاب الشركات متوسطة احلجم وشركات 

مواردها املكتشفة بآلية منخفضة الكلفة ومن دون خماطر استكشاف.

وسط العراق: 
إن وسط العراق هو أيضاً موطن حلقل النفط الرئيس يف شرق بغداد، فضاًل عن حقول أخرى 
أصغر مت اكتشافها، وعلى غرار جنوب العراق، فإن املنطقة الوسطى منه قد استكشفت بنحٍو جيد ومن 



مركز البيان للدراسات والتخطيط

11

املرجح أن تشهد مشاريع تنموية، إذ ال زالت شركة )غازبروم( تواصل املضي قدماً يف خطتها التنموية الرامية 
لزيادة اإلنتاج يف حقل بدرة إىل )170.000( برميل يف اليوم يف العام 2017،  ومن جهة أخرى أكملت 
شركة روسية -وهي شركة باشنفت- االستكشاف اجليوفيزيائي يف الرقعة االستكشافية رقم )12( وهي 
ترمي إىل إستكمال احلفر والتنقيب حبلول هناية عام 2016. وهناك استثمارات أخرى يف املنطقة ميكن أن 

جتري يف حقل )مرجان، والكفل، وغرب الكفل( اليت عرضت على املستثمرين الدوليني. 
إن األوضاع يف غرب العراق أسوأ من ذلك، بالنظر إىل حقيقة أن املنطقة مل تستكشف إىل حد 
كبري بعد، فضاًل عما حصل فيها من ضرر بشكل كبري بسبب تأثري داعش، ويعتقد أن املنطقة الغربية 

تضم غازاً أكثر من النفط، وميكن أن تضم موارد كبرية تساعد اقتصاد الطاقة يف العراق. 
ويف الوقت الذي كان هناك تقدم حيرز يف حقل )عكاز( يف أوائل عام 2014، إال أن التدهور 
األمين وضع حداً لذلك التقدم، ومن غري املرجح أن تتم عمليات تنقيب أو استكشاف يف غرب البالد ما 
مل يتم إزالة هتديد خطر التمرد، وأن يكون الوضع األمين أكثر استقراراً، وقد وصف فريق املخاطر القطرية 
يف الشرق األوسط خطر داعش على أنه طويل األمد ومن املرجح أن تشهد منطقة غرب العراق حتديات 

طويلة األمد قبل أن تنعم باالستقرار.

كردستان: 
سيكون كثري من عمليات التنقيب يف العراق يف السنوات القادمة يف منطقة كردستان مع تركيز 
متزايد على الغاز، ومع ذلك -ونظراً للمستويات الضعيفة من األجر- فهناك عمليات تنقيب قليلة جداً 

حصلت سواء يف العام 2015 أم تلك املخطط إجراؤها يف العام 2016. 
الغاز يف حقول  الدراسات اجليولوجية واجليوفيزيائية على موجودات  ستقوم شركة جينيل بإجراء 
)مريان، وبينا باوي( يف منطقتها، حيث تأمل الشركة أن تكون املنطقة األوىل إلنتاج وتصدير الغاز إىل تركيا 
يف وقت مبكر من العام 2018، ومل حُيدد جدوٌل زمين للمشروع، على الرغم من بدء األعمال اهلندسية 
والتمويل يف العام 2016، وقد أشيع على أن الشركة الرتكية املدعومة من الدولة قد أجرت حمادثات بشأن 

املشاركة كشريك يف املشروع. 
كما ان نقبت الشركة جينيل  حقل شيا سورخ  اليت حصلت على ترخيص فيه وحفرت بئر تقييمي 
CS-12، الذي كانت قد أجرت عليه املسوحات يف نيسان يف أعقاب النجاج الذي حققته يف حفر 
البئرين التقيميني CS-10 و CS-11 يف العام 2013. اخلطة التطويرية للحقل منخفضة الكلفة من 

املقرر تقدميها يف هناية العام 2016. 
تعمل شركة )DNO( النروجيية يف الرقعة االستكشافية اخلاصة بقطاع )طاوكي، وطاوكي بشكابري، 
ودهوك( يف مشال غرب كردستان، وتعمل أيضاً على عقد تقاسم اإلنتاج بأربيل، فقد قامت الشركة بتنفيذ 
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اختبار زلزايل ثالثي األبعاد حول )فيشخابور-1( واستكشاف ومسح  )فيشخابور 2( وقامت بتقييم 
جيد آلفاق اإلنتاج )طاوكي- فيشخابور( يف تشرين األول 2016، وميكن هلذا االستكشاف أن يرتبط 

بسرعة يف البنية التحتية القائمة. 
شركة )غولف كيستون(: تعمل يف رقعة الشيخان االستكشافية، وترنو إىل تطوير الغاز على نطاق 
واسع يف احلقل، أما شركة )زاكروس الغربية( إىل جانب شريكها )ريبسول( فتعمالن يف الرقع االستكشافية 
لكل من )كوردامري، وتوخبانة(، وسرتكز هذه الشركات على تطوير الغاز حملطات الطاقة احمللية وعلى املدى 
الطويل من أجل التصدير، وختطط شركة )زاغروس الغربية( إىل تطوير آبار جديدة يف كوردامري حبلول عام 

 .2017
أما الشركات األخرى الرئيسة اليت تشغل مصاحل يف إقليم كردستان، مبا فيها إكسون موبيل، فلم 

حتقق تقدماً يذكر يف أي من هذه التطويرات. 

جدول الرقعة االستكشافية يف كردستان وأمساء املشغلني فيها
مشغل الحقل  الرقعة االستكشافية 

زاكروس الغربية /زوبزول جارميان /كودامري 
k8/ هونت اين سيفين

مول/كاليجران عقرة-بيجيل 
إكسون موبيل عكاش/بعشيقة /بريمام/بيتواتا /قرا-هاجنري 

تاكا أتروش 
نوك بازيان 

جينيل شيا سورخ/مريان/طق طق  
غازبروم نفتشاكال/حلبجة 

DNO النروجيية طاوق/أربيل/دهوك 
أوريكس هولري

روبسول توخبانه/قاله دزه/برياميغرو 
أويل سريج تازة

توتال كورمور مججال 



مركز البيان للدراسات والتخطيط

13

ماراثون حرير 
TPAOأربات/خالكان/بولكانا/شومان/هندرن/جبل كانول 

ختلت عنها شركة شيفرون قرة/داغ سارت/رويف
هيلوود وميارسكسرسنك 
شركة عفرين قامت مبراجعة االحتياطيات بدرة/راش
غولف كيستون شيكان 

ختلت عنها شركة هيس / برتوسلتيكدينارتا/شاكروك 
OMVباين باوي 

كوميت غويري 
Source: Western Zagros. BMI

 
إن النمط املثري للقلق يف كردستان هو تسارع التخلي عن الرتاخيص، الذي قد يكون مؤشراً على 
أوئل عام 2015 قامت كل من شركات  البداية، فمنذ  مما كان متوقعاً يف  تعقيداً  أن اجليولوجيا أكثر 
وقد  اإلقليم،  يف  مواقعها  برتك  وكولف كيستون(،  وجينيل،  وشيفرون،  وهيس،  وبرتوسلتيك،  )عفرين، 
عدلت جينيل تقديراهتا لالحتياطيات يف حقل )طق طق( لتنخفض من )683( مليون برميل يومياً إىل 

)356( مليون برميل يومياً يف شباط 2016. 

مشاريع الصناعات األولية )التنقيب واإلنتاج(  
جدول: مشاريع الصناعات األولية )التنقيب واإلنتاج(  

مالحظات عن حالة احلقل تاريخ اإلجنازالشركات اسم احلقل 
عني زالة وبطمة -شركة نفط الشمال )100%( عني زالة
--شركة نفط الشمال )100%( عجيل 
لبيع -كوريا كاز )كوكاز( )100%(عكاز  ختطط كوكاز   2016 الثاين  يف كانون 

)47%( من األسهم يف احلقل من أجل حتسني 
ميزانيتها. 
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للبرتول األحدب  الوطنية  الصني  شركة 
واحلكومة    )%75(  )CNPC(

العراقية )%25(

احلقل 2011 إنتاجية  النقض يف  2014- مت معاجلة 
الغاطسة  اجلوفية  املضخة  بناء  عرب  النفط  من 
على اآلبار، وحتويل آبار النفط إىل آبار حقن 
العام  ويف  الناضجة  اآلبار  وحتسني  باملياه، 

2014 أنتج 7.08mnt من النفط 

)25%(، أتروش  كردستان  إقليم  حكومة 
الوطنية  أبو ظيب  )TAQA شركة 
شامرات   ،)%39.9( للطاقة( 
مارثون  شركة   ،)%20.1( برتوليوم 

للنفط )%15(

يف آب سيتم تأجيل اإلنتاج يف احلقل حىت العام 2017
األنابيب  خط  وبناء  التمويل  بسبب   2017
الذي سريبط احلقل مع شبكة األنابيب الكردية 

لتصدير النفط عرب ميناء جيهان الرتكي.  

)30%(، كوريا كاز بدرة  نفت  غازبروم 
تنقيب  شركة   ،)%22.5( )كوكاز( 
 )%25( العراقية  الوطنية  النفط 
برتوناس   )%7.5(  TPAO

)%15(

لتحفر 2014 غازبروم   -2016 /أغسطس  آب  يف 
أربع آبار حبلول عام 2017. 

-1960شركة نفط الشمال )100%(باي حسن 
--حكومة العراق بلد 

يف عام 2015 تركت شركة عفرين احلقل -حكومة إقليم كردستان بدرة  
حقول عني زالة وبطمة ينتجان معاً 30.000 -شركة نفط الشمال )100%( بطمة 

برميل يومياً من النفط. 
حكومة باين باوي   ،)%80( أنريجي  جينيل 

إقليم كردستان )%20(
يف - منخرطة  اآلن  هي  جينيل  شركة  نيسان 

حمادثات من أجل حتويل حصتها إىل املشروع 
املشرتك الرتكي  

الرقعة 
االستكشافية 

رقم 10 

انبكس  شركة   )%60( أويل  لوك 
)%40(

يف شباط 2015 استكملت لوك أويل املسح -
االستكشافية،  الرقعة  يف  األبعاد  ثنائي  الزلزايل 
وتضمن   احملدد،  املوعد  من  أشهر  ستة  قبل 
برنامج التنقيب يتضمن أيضاً حفر أحد اآلبار 

املستكشفة. 
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الرقعة 
االستكشافية 

رقم 12 

شركة   ،)%30( أويل  برمري  شركة 
باشنفت )%70(

مع   -  اتفاقاً  برميري  وقعت شركة  األول  يف كانون 
شركة باشنفت من أجل حتويل فوائدها يف الرقعة 

االستكشافية مبواقفة احلكومة . 
الرقعة 

االستكشافية 
رقم 3

--بريتامينا )%100(

الرقعة 
االستكشافية 

رقم 9

الشركة   ،)%60( أنريجي  كويت 
 )EGPC( للطاقة  العامة  املصرية 

)10%( دراغون أويل )%30( 

أنريجي - الكويت  أكملت   2015 أيلول  يف 
حتويل 10%  من فائدهتا إىل الرقعة االستكشافية 

)EGPC( للشركة املصرية العامة للطاقة

الرقعة 
االستكشافية 
أكري بيجيل 

الثاين ختلت شركة غولف كيستون -حكومة إقليم كردستان   يف كانون 
ومول كروب عن الرتخيص، وقد وقع الشركاء 
يف31 كانون  اإلنتاج  تقاسم  عقد  إهناء  على 

األول 2015
رقعة احلرير 

االستكشافية 
شركة مارثون النفطية )45%(، شركة 
توتال)35%( حكومة إقليم كردستان 

 .)%20(

يف كانون الثاين حفرت شركة جيسيك إىل عمق -
النفط  مواجهة  على  وعملت  مرتاً   )4.511(
اخلفيف والغاز باملكثفات، وشركة جيسيك هي 
االستكشافية،  الرقعة  يف  الثانية  التنقيب  شركة 

بعد شركة مرياوي-1. 
رقعة قرة داغ 
االستكشافية

اقليم  حكومة   ،)%80( شيفرون 
كردستان )%20( 

على - شيفرون  شركة  حازت   2015 العام  يف 
بيانات زلزالية ثنائية األبعاد يف الرقعة

الرقعة 
االستكشافية 

رويف 

يف العام 2015 ختلت شركة شيفرون عن -حكومة العراق 
الرقعة االستكشافية 
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رقعة جنوب 
سانغاو 

 ،)%40( كردستان  إقليم  حكومة 
للنفط  الوطنية  الكورية  الشركة 

 )%60()KNOC(

الكورية - الشركة  قررت   2016 عام  آب  يف 
بسبب  النفط  حقل  مشروع  من  االنسحاب 
كانون  ويف  االقتصادية،  غري  التنقيب  نتائج 
مبعاجلة  الكورية  الشركة  قامت   2015 األول 
وتفسري البيانات الزلزالية ثالثية األبعاد وعملت 
على حفر بئر تقييم )Mass-2( يف الرقعة يف 
العام 2015 وقامت الشركة الكورية حبفر أول 
بئر استكشايف )SwS-1( يف تشرين الثاين/

يف   )Mass-1( والثاين   2011 عام  نوفمرب 
تشرين الثاين من عام 2014. 

رقعة سرسنك 
االستكشافية 

 )%20( كردستان  إقليم  حكومة 
احملدودة  للطاقة   )HKN( شركة 
)42%(، شركة ميارسك أويل)%18(  

حكومة - صادقت   2015 عام  الثاين  تشرين 
إقليم كردستان على خطة تطوير احلقل.  

رقعة سارتا 
االستكشافية 

حكومة إقليم كردستان )%20( 
شيفرون )%80( 

يف العام 2015 حصلت شيفرون على بيانات -
زلزالية ثنائية األبعاد وأكملت اختبار حقلني يف 

الرقعة االستكشافية. 
شركة مججمال   ،)%10(  )RWE( شركة 

للغاز )35 %(، شركة كرسنت  دانا 
  )OMV( )35%(، شركة  غروب 

)10%(، مول غروب )%10(. 

بريل - شركة  قبل  من  تشغيله  يتم  احلقل  هذا 
برتوليوم 

)20%(، دميري داغ  كردستان  إقليم  حكومة 
الكورية  الوطنية  النفط  شركة 
أوريكس   )%15(  )KNOC(

برتوليوم )%65)(

كانون األول استأنفت شركة أوريكس برتوليوم 2014
اإلنتاج  بدأت  اليت  احلقل  يف  احلفر  أنشطة 

التجاري يف حزيران2014. 

دينارتا 
اليسانس 

يف آذار انتخب كل من هيس وبرتوسليتيك معاً -حكومة إقليم كردستان 
لالنسحاب من الرتخيص

الفكة 
وبازركان وأبو 

غريب 

للبرتول  الصينية  الوطنية  الشركة 
 ،)%38.75(  )CNPC(
احلكومة   ،)%25( برتوناس  شركة 
  )TPAO(  ،)%25( العراقية 

)%11.25(

سرتفع القدرة اإلنتاجية إىل 450.000 برميل 1970
يومياً حبلول عام 2017. 
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اليابانية الغراف  الشركة   ،)%45( برتوناس 
 ،)%30()Japex( النفطية للتنقيب

شركة نفط الشمال )%25(. 

شركة 2013 منحت   2015 عام  األول  يف كانون 
ومشروعاً  املياه  ملعاجلة  عقداً  الصينية  البرتول 
حلقن احلقل سيتم إجناز املشروع على مرحلتني: 
 )35.000( من  اإلنتاج  زيادة  سيتم  األوىل: 
برميل   )100.000( إىل  يومياً  برميل 
عتبة  إىل  اإلنتاج  سيصل  واألخرى:  يومياً، 
   . )230.000( برميل يومياً حبلول عام 2017

رقعة حلبجة 
االستكشافية 

)حكومة   ،)%80( نفط  كازبروم 
إقليم كردستان )%20(

 يف آذار 2016 أصبحت البيانات املستحصلة 
العام  يف  األبعاد  ثنائي  الزلزايل  التحليل  بصدد 

2015 حالياً يف طور االنتهاء . 
شركة الصني الوطنية للبرتول حلفايا 

)CNPC( )37.5%(، شركة 
نفط اجلنوب )25%(، برتوناس 
)18.75%(، توتال )%18.75(

يف 2012 العراقية  احلكومة  صادقت   ،2016 آب 
ستعزز  اليت  التطوير  من  الثالثة  للمرحلة  خطة 
العام  حبلول  إنتاجه  ذروة  لتحقق  احلقل  قدرة 

  .2018
-شركة نفط الشمال )100%( محرين 

)MOL( خور مور  مول  جمموعة  شركة 
كريسنت   )OMV(  ،)%10(
كروب )40%(، دانا غاز )%40( 

يتم تشغيل احلقل من قبل شركة بريل برتوليوم 2008 
 )PPCL( احملدودة

أيلول بدأ كل العراق وكردستان بشكل مشرتك 1934 شركة نفط الشمال كركوك 
بعد  جديد  من  احلقل  يف  اخلام  عن  بالتنقيب 
الوصول إىل اتفاق مبدئي على تقاسم العائدات 

يف أيلول 2016. 

رويال دوتش شيل )45%(، برتوناس جمنون 
)30%(، شركة نفط اجلنوب )%25(

الناجحة 2013  التطورات  أعقاب  يف   2015 آيار   
إىل  الوصول  مع  احلقل،  من  األوىل  للمرحلة 
جتري  يومياً،  برميل   201.000 إنتاج  معدل 
خطة  على  احلكومة  مع  حمادثات  شل  شركة 

تطوير احلقل  على الوجه األكمل 
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على املنصورية  للتنقيب  العراق  شركة 
إنريجي  ،كويت   )%25( النفط 
 ،)%37.5(TPAO،)%22.5(

كوريا كاز )كوكاز( )%15(

للمشروع،   )EPC( مناقصة أطلقت  حزيران 
املرحلة األوىل هي حتقيق 1 مليار مرت مكعب /

بالسنة من إنتاج الغاز الطبيعي اجلاف، واملرحلة 
اإلنتاجية لتصل إىل  القدرة  لتوسيع  الثانية هي 
عام  حبلول  مكعب/بالسنة   مرت  مليار   3.2

 .2023
حكومة مريان   ،)%75( إنريجي  جينيل 

إقليم كردستان )%25( 
نيسان جينيل إنريجي منخرطة يف حمادثات من -

أجل نقل جزء من حصتها إىل املشروع املشرتك 
الرتكي. 

--شركة النفط الشمال جنمة 
كانون الثاين 2016 أجرت وزارة النفط العراقية -احلكومة العراقية الناصرية 

شركات  مع  حمادثات  النفطية  قار  ذي  وشركة 
النفط الدولية من أجل تعزيز اإلنتاج يف احلقل 
من  برميل  مليارات   4 من  أكثر  حيوي  الذي 

احتياطيات النفط
-1936شركة النفط الشمال الكيارة 

الفنية Crescent Group(2018(راتاوي  بالدراسات  اجملموعة  تقوم   -2014
لربنامج  السريع  املسار  واقرتحت  التفصيلية 
وحتقيق  شهراً   18 غضون  يف  احلقل  تطوير 
معدل إنتاج يصل إىل 250.000 برميل يومياً 
بالسنة  مكعب  مرت  مليارات  و3  النفط  من 

للغاز املصاحب. 
برتش الرميلة   )%25( اجلنوب  نفط  شركة 

الصني  )38%( شركة   BP برتوليوم 
  )CNPC( للنفط  الوطنية 

)%37(

ويلر 1972 فوسرت  إميك  منحت  حزيران2016 
تصميم  قبل  ما  لدراسة  سنوات  لثالث  إطاراً 
أجل    من   )FEED( األمامية  الواجهات 
يف  اإلنتاج  وهدف  احلقل،  يف  اإلنتاج  دعم 
يومياً  برميل  مليون   2.85 من  اخنفض  احلقل 

إىل 2.1 مليون برميل يومياً. 
سرجالة، 
هاسريا 

كازبروم نفت )40%( حكومة اقليم 
الغربية  زاكروس   ،)%20( كردستان 

ريسورسز )%40(

يف آذار 2016 تولت كازبروم نفت عمليات 2015
الرقعة االستكشافية. 
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تكساس كيستون )MOL( )%5( الشيخان 
كيستون  كولف   )%20( كروب 

 )%75(

واحملتملة 2013 املثبتة  االحتياطيات   2015 أيلول 
ازدادت إىل 639 مليون برميل من النفط من 
299 مليون برميل من النفط، والطاقة اإلنتاجية 
اإلمجالية إىل 150.000 برميل يومياً يف ثالث 
سنوات القادمة، وإىل 250.000 برميل يومياً 

حبلول عام 2018. 
رقعة شاكال 
االستكشافية 

 )%20( كردستان  إقليم  حكومة 
كازبروم نفت )%80( 

يف - استكشافيني  بئرين  حفر  مت   2016 آيار 
الرقعة االستكشافية وإكمال فحوصات زلزالية 
حتليل  عملية  تزال  وال  إضافية  األبعاد  ثالثية 
البيانات اليت مت احلصول عليها وتفسريها جارية. 

حكومة إقليم كردستان )20%( كاز شوياشان
بلوز خالكان )%80(

آب 2016  توقعت شركة كاز بلوز خالكان أن 2016 
يصل إمجايل إنتاج احلقل ليصل إىل 10.000 
مت  عام 2017  حبلول  النفط  من  يومياً  برميل 
مسك الشركة من قبل شركة رانج ملوارد الطاقة 

وشركة الطاقة العاملية األفريقية اجلديدة. 
)25%(، كويت سيبا  ميسان  نفط  شركة 

 )TPAO(  )%45( إنريجي 
 )%30(

عقداً - برتوناس  شركة  منحت   2015 نيسان 
أول  بناء  أجل  من  دوالر  مليون   185 بقيمة 
اإلنتاج  لزيادة  هدف  مع  الغاز  ملعاجلة  حمطة 
يف احلقل إىل 1.1 مليون مرت مكعب يف السنة 

)siopic( طق طق  الصينية  سينوبك  شركة 
كردستان  إقليم  حكومة   ،)%36(

)20%(، جينيل انريجي )%44( 

أيلول 2016 احندر إنتاج النفط بنسبة %50  2006
منذ السنة األخرية بسبب قضايا لوجستية. 

شركة )DNO( النروجيية، )55%( طاوكي 
حكومة   ،)%25( إنريجي  جينيل 

إقليم كردستان )%20( 

آب خططت شركة )DNO( النروجيية حلفر 2012
مخس آبار إنتاجية يف العام 2016

أويل سريج )60%(، توتال )20%( تازا 
حكومة إقليم كردستان )%20(

خالل العام 2016 كان هناك عمل متزايد من -
أجل مجع النتائج الزلزالية، وكذلك التحليالت 
جارياً  التقييم  يزال  وال  املفصلة،  االقتصادية 

بصدد الوضع األمين. 
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القرن 
الغريب-1

بريتامينا )10%(، برتوجاينا )%25(، 
رويال   ،)%25( العراقية  احلكومة 

دوتش شل )%15( 

موبيل 2010 إكسون  شركة  تركت   2015 أيلول 
األمامية  الواجهات  وهندسة  تصميم  عقد 
جمموعة   من  جزء  وهي   كنتز،  إىل   )d(
معاجلة  أجل  من  الفالني،    )SNC(
احلقل  إنتاج  سيزيد  الذي  املرفق  يف  النفط 

القرنة 
الغريب-2

نفط  شركة   ،)%75( أويل  لوك 
الشمال )%25( 

جاهزة 2014 أويل  لوك  أصبحت   2016 حزيران 
لتدشني املرحلة التطويرية الثانية للمشروع الذي 
 mnt(  سيزيد من إنتاج النفط يف احلقل إىل

27( يف السنة 
شركة نفط اجلنوب )5%(، كوريا كاز الزبري 

)كوكاز( )23.75%(،   اوكسيدنتل 
 ،)%29.69(  )Oxy( برتوليوم 

إيين اأس يب أي )%41.56( 

حزيران 2016 منحت شركة إيين شركة دريك 1950
أند سكول الدولية عقد مقاولة من أجل وضع 
مشروع شبكة حقن املياه الـ )A1( سيعزز من 
تشرين  ويف  احلقل،  يف  النفط  استخراج  قدرة 
بتورليون  أوكسدنتال  باعت   2015 الثاين 

حصتها يف احلقل إىل شركة نفط اجلنوب.  

   na = not available :Source: BMI

  الصناعات األولية )التنقيب واإلنتاج( )النفط(: 
وجهة نظر مرصد األعمال الدولية )BMI(: أن معدل إنتاج النفط )4.3( مليون برميل يف اليوم 
يف العام 2016، وازداد إىل )4.3( مليون برميل يف العام 2017 بوصفها أحد خمرجات التقدم اجلديدة 
يف احلقول، وحنن نرى تزايد أمهية العراق بوصفه منتجاً للنفط حينما تعود أسواق النفط اخلام العاملية إىل 

العجز طاملا قدم البلد قدراً كبرياً من املنتجات منخفضة الكلفة . 

  التحديثات األخيرة:
 تقول التوقعات أن معدل اإلنتاج النفطي سريتفع من )4.3( مليون برميل يومياً يف العام 2016 
إىل 4.5 مليون برميل يومياً يف العام 2017، ففي تشرين الثاين عام 2016 كانت أرقام صادرات النفط 

العراقية من حقوله الرئيسة يف اجلنوب على النحو اآليت: 
- الرميلة 1.4 مليون برميل يومياً. 
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- غرب القرنة 1و2- 870.000 برميل يومياً. 
الزبري 390.000 برميل يومياً. 
جمنون 214.000 برميل يومياً. 

حلفايا 2040 برميل يومياً. 
تزمع وزارة النفط تقدمي عرض )12( حقاًل من احلقول املتوسطة والصغرية يف وسط العراق وجنوبه 

للمستثمرين الدوليني. 
وافقت شركتا بريتش برتوليوم ولوك أويل على إعادة االستثمار لزيادة اإلنتاج من احلقول الرئيسة 

ودعم ما يقرب 250.000 برميل يومياً من املنتجات اجلديدة حبلول هناية عام 2017. 
ومن املتوقع أن تقوم شركة دي أن أو )DNO( النروجيية بإضافة املزيد من اآلبار يف حقل طاوكي 
وزيادة اإلنتاج من 109.000 برميل يومياً يف الربع الثالث من العام 2016 إىل 135.000 برميل يومياً 

يف العام 2017. 

اتجاهات هيكلية: 
توقعات إنتاج النفط: 

أنتج العراق كمعدل حوايل 3.905 مليون برميل يومياً يف العام 2015، على وفق وزارة النفط 
العراقية )MOO( ووزارة املوارد الطبيعية يف كردستان. وعلى مدى تسعة أشهر من العام 2016، ازداد 
اإلنتاج إىل معدل 4.323 مليون برميل يومياً، ومن املتوقع احلفاظ على 4.2-4.3 مليون برميل يومياً 
للمدة املتبقية من العام 2016، مبعدل زيادة سنوية تدنو من 400.000 برميل يومياً، وحنن نرى أن 

املخاطر الرئيسة نامجة عن عدم االستقرار السياسي واملوازنات املتوترة والتعطل املفاجئ.  
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إن أهم املشاريع اليت يُتوقع أن نرى فيها إضافات إنتاج خالل عام 2017 مايأيت: 
- جمنون: تزمع شركة شل بالشروع يف إطالق 200.000 برميل يومياً وهو املرحلة الثانية خلطتها 

يف حقل جمنون للعام 2017. 
اجملال  إتاحة  أجل  من  اخلدمة  تعديالت على عقد  أويل  لوك  القرنة 2: طلبت شركة  - غرب 

لالستثمارات اجلديدة لزيادة اإلنتاج. 
- الرميلة: تتوقع برتش برتوليوم أن يستمر تزايد اإلنتاج من احلفل. 

- طاوكي: أضافت شركة )DNO( النروجيية مخسة آبار جديدة خالل )H216(، مع توقعات 
بزيادة اإلنتاج من 109.000 برميل يومياً يف الربع الثالث من العام 2016 إىل 135.000 برميل يومياً 

يف العام 2017. 
- بدرة: زادت شركة غازبروم نفط اإلنتاج إىل 67.000 برميل يومياً يف منتصف العام 2016، 

ومت إضافة أربع آبار جديدة حتت التطوير من أجل أن تدخل إىل العمل يف بداية العام 2017. 
يف العام 2017 نرى منحًى تصاعدياً من مشروع شركة شل يف حقل جمنون، الذي من املقرر 
أن يبدأ العمل يف املرحلة الثانية، واليت من املزمع أن تضيف 200.000 برميل يومياً إىل اإلنتاج حال 
اإلنتهاء منه، وفضاًل عن حقل جمنون، إالَّ أن هناك توقعات بزيادة يف اإلنتاج من حقل حلفايا الذي من 
املزمع أن ينتقل إىل املرحلة الثالثة من عملية تطويره، ومضاعفة اإلنتاج إىل ما يقرب من 400.000 برميل 
يومياً حبلول عام 2018. ومن املقرر أن يضيف حقل شركة بريتش برتوليوم يف الرميلة وحقل لوك أويل يف 
غرب القرنة-2 إىل اإلنتاج يف العام 2017 كجزء من اجلهود املبذولة لزيادة القوة اإلنتاجية. ومن املتوقع 
أيضاً القيام بإضافات صغرية على حقول بدرة وطاوكي، إذ ستعزز اآلبار اجلديدة اإلنتاج. نتوقع إرتفاع 
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معدل اإلنتاج النفطي السنوي من 4.5 مليون برميل يومياً يف العام 2017 إىل 4.7 مليون برميل يومياً 
يف العام 2018. 

إنَّ ارتفاع مستوى اإلنتاج لذلك سيأيت من احتمال تطوير حفل النفط الصغري واملتوسط، الذي 
العراق مع  النفط، وقد مت اختيار 12حقاًل نفطياً يف اجلنوب واملناطق الوسطى من  قدم من قبل وزارة 
شركات متوسطة احلجم تظهر مزيداً من اإلهتمام، وإذا ما مت منح العقود للحقول بسرعة حينها ميكن أن 

نرى كميات إضافية من إنتاج النفط يف غضون السنوات القليلة املقبلة. 
جدول القراءة اإلجيابية للتبدل السريع 

شركة زينهاو الينية احلقل اإلقليم 
دراغون أويل سندباد البصرة 

أديسون أم  قصر 
كلينكور للتنقيب   راشي 

 غولفساندز  برتوليوم  أبو خيمة 
  إنبكس  

إيتوشوالكميتميسان 

جابكسالنور

جومجكالعمارة

جي أكس نيبون أويلدميا

الكويت إنريجيالدجيلة

ميتسوي أويل
موبادال أويلاملرجانوسط العراق 

روزنفتالكفل 
بريتاميناغرب الكفل
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برتوفييتنام
PTTEP

روجماز
املصدر: وزارة النفط العراقية. 

إمكانيات اإلنتاج طويلة األمد: 
 على الرغم من اإلمكانيات الكبرية املتوافرة إال أننا نبقى حذرين على إمكانيات منو إنتاج النفط 

العراقي على املدى الطويل. 
ال يزال جزء كبري من اإلنتاج يتوقف على مرحلة أخرى لتطوير حقول النفط الرئيسة، اليت تثري 
اهتماماً متزايداً حينما يدعم ارتفاع األسعار موازانات اإلنفاق الرأمسايل ألقوى شركات النفط الكربى، ومع 
حتسن أسعار النفط فإننا نتوقع أن تعود الشركات إىل املوارد اهلائلة للعراق، وسيكون مغرياً أكثر والسيما 
مع حتسن الوضع األمين والكلفة املنخفضة للتطوير، وحنن نرى أن هناك مجلة من العقبات الرئيسة اليت 
تقيد االستثمار من أجل حتقيق هدف العراق املتمثل بالوصول مستوى إنتاج يصل إىل )5.5-6( مليون 

برميل يومياً حبلول عام 2020 مبا يف ذلك ما يأيت: 
- اخنفاض أسعار النفط إىل أقل من 60 دوالراً للربميل الواحد، سيعمل على حتديد اإليرادات 

احلكومية وقدرهتا على تعويض شركات النفط. 
- ال تعطي العقود قليلة الربح لرسوم الربميل الواحد شيئاً يذكر لتحفيز االستثمار؛ ومن مث تصبح 

أقل قدرة على التنافس إقليمياً. 
- ضبابية املشهد السياسي الذي بدا واضحا يف العام 2016 مع مظاهرات حاشدة يف بغداد 

والبصرة تدعو إىل استقالل اجلنوب. 
- ضعف العمليات البريوقراطية واملصادقة الوزارية على العقود باهظة الثمن لتطوير املشاريع الكربى 

أدى إىل تأخري بتطوير املشاريع الكربى. 
- طرق تصدير العراق تقتصر على كركوك والبصرة، لذا فان سوء األحوال اجلوية ميكن أن يتسبب 
يف انقطاع يف البصرة، وكذلك أن طاقة التخزين حمدودة يف امليناء، وأن صادرات كركوك عرضة للهجمات 

على أنابيب النقل بالنظر لوقوع خط األنابيب إىل ميناء جيهان الرتكي على مقربة من احلدود السورية.
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جدول إنتاج النفط ) العراق 2019-2014( 
20142015e2016f2017f2018f2019f

إنتاج النفط اخلام 
وصناعة الغاز 

الطبيعي املسال 
واملواد املسالة 

األخرى،  )000 
%( برميل يوميًا

3,124.13,905.04,302.14,502.14,721.04,774.9

إنتاج النفط اخلام 
وصناعة الغاز 

الطبيعي املسال  
واملواد املسالة 
األخرى برميل 
يومياً،%على 

أساس سنوي 

4.525.010.24.64.91.1

f = BMI forecast. Source: SOMO. MNR. BMI

جدول إنتاج النفط ) العراق 2025-2020( 
20142015e2016f2017f2018f2019f

إنتاج النفط اخلام 
وصناعة الغاز الطبيعي 
املسال واملواد املسالة 
األخرى،  000 % 

برميل يوميًا

4,922.65,089.55,241.95,346.55,399.85,453.7

إنتاج النفط اخلام 
وصناعة الغاز الطبيعي 
املسال  واملواد املسالة 
األخرى برميل يومياً،% 

على أساس سنوي 

3.13.43.02.01.01.0

f = BMI forecast. Source: SOMO. MNR. BMI
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الصناعات األولية )التنقيب واإلنتاج( ) الغاز(:
رؤية مرصد األعمال الدولية )BMI(: يرى املرصد أن الغاز اجلديد الناجم من زيادة احلصول على 
الغاز املصاحب ومشروع سيبا )SIBA( سيعمالن على تعزيز اإلنتاج يف العام 2017، وسيشهد إقليم 

كردستان منواً يف إنتاج الغاز غري املصاحب من العام 2019. 

  التحديثات األخيرة:
تتوقع شركة جينيل أن يتم املصادقة على خطة تطوير حقول مريان/بينا باوي، وكذلك هندسة 

الواجهة األمامية ملرافق نقل النفط اخلام على أن تكتمل يف هناية عام 2016. 
جيري إحراز تقدم على استكمال التطوير امللحق حلقل توخبانة التابع لشركة روبسول وتطوير احلقل 
التابع لشركة زاغروس الغربية كوردامري، ومت افتتاح حمطة للغاز املصاحب يف ميسان ملعاجلة الغاز من حقول 
الفكة وبازركان، ومن املقرر أن يبدأ العمل يف بداية العام 2017 يف حفل سيبا للغاز الطبيعي يف البصرة. 

اتجاهات هيكيلية: 
توقعات إنتاج الغاز: 

أنتج العراق 1.00مليار مرت مكعب من الغاز على وفق إحصاءات منظمة أوبك، ومن املتوقع 
أرتفاع هذه النسبة إىل 1.47 مليار مرت مكعب يف العام 2016، وإىل 1.96مليار مرت مكعب يف العام 
2017. إن اجلهود املبذولة كبرية يف سبيل حتويل قطاع الغاز إىل قطاع مدر لألرباح  لكنها غري مستغلة 
وخميبة لآلمال، ويأمل العراق بأن يكون الغاز بدياًل أكثر جناحاً بالنسبة للنفط؛ من أجل احلصول على 
صادرات أكثر رحبية، وتوليد الطاقة سيكون املنطقة الرئيسة اليت تنطلق منها عملية التبديل، وسيكون من 
الضروري معاجلة النقص املزمن يف إمدادات الكهرباء، وهناك إمكانيات كبرية من الغاز املصاحب، إذ حيرق 

العراق حوايل 16 مليار مرت مكعب سنوياً. 
إن مشروع غاز البصرة، الذي كان من املخطط أن حيقق أرباحاً مبا يزيد على 10 مليارات مرت 
مكعب من الغاز احملرتق من احلقول النفطية اجلنوبية الرئيسة، ينتج حالياً بشكل جيد على وفق قدرته 
اإلنتاجية املبلغ عنها وهي 5 مليارات مرت مكعب، واحلقول اليت من املفرتض أن تعمل على تزويد مشروع 
غاز البصرة والرميلة والزبري وغرب القرنة-1، يتم تشغيلها من قبل شركة )بريتش بروليوم، وإيين، وإكسون 
موبيل(؛ ومع ذلك فإن شركة غاز البصرة هو مشروع تتبناه شركة )شل(. ومبا أن عقود اخلدمة النفطية ال 
تتضمن أجور إنتاج الغاز، فإن الشركات ليس لديها حافز جتاري كاٍف للعمل معاً ويبدو أن ذلك حيول 

دون التوسع يف املشروع. 
لقد جاء بعض االنتعاش من تطوير حقل جمنون التجاري، الذي بدأت مرافق التجهيز فيه من 
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شباط عام 2016 بتغذية الغاز حملطات الكهرباء احمللية، وحبسب التقارير فإن حوايل )0.7( مليار مرت 
مكعب من الغاز بدأ بتزويد منشآت الطاقة ودفع عجلة النمو خالل العام 2016، وأفتتحت منشأة 
الغاز املصاحب الثانية اليت جتهز بالغاز من حقول الفكة وبازركان يف آب عام 2016. وجيري العمل 
لتجهيز الغاز املعاجل من حقل )سيبا( الذي يرمي إىل زيادة اإلنتاج إىل )1( مليار مرت مكعب من الغاز 
املنتج من عام 2017. أما الغاز غري املصاحب فسيكون احملرك الرئيس لتوقعاتنا بصدد إنتاج الغاز على 
املدى الطويل الذي نتوقع أن يرتفع إىل ما يربو على )7( مليارات مرت مكعب حبلول العام 2020، مع 
البدء بتطوير غاز مريان/باوي يف كردستان. ومما ذكر آنفاً حنن نرى فيه اجلانبني اإلجيايب والسليب يف توقعاتنا 

)التصاعدي والتنازيل(. 

إن العديد من مشاريع الغاز غري املصاحب هي يف مشال العراق، وإن أهم مشروع غاز يتوقع أن 
ميضي باجتاه التطوير هو حقل )مريان( التابع لشركة )جينيل( يف إقليم كردستان الذي من املقرر أن يتم 
تطويره باالشرتاك مع حقل )بينا باوي(، ومن املقرر أن تتم املصادقة على إجناز اخلطة التطويرية املتعلقة 
هبندسة الواجهة األمامية يف بداية العام 2016، مع إمكانية أن يكون قرار االستثمار النهائي على املشروع 
حبلول هناية عام )2016(، وحبسب التقارير فإن شركة )جينيل( منخرطة مبحادثات مع الشركات الرتكية 

من أجل أن تصبح شريكاً يف املشروع. 
ترمي )جينيل( إىل تصدير الغاز إىل تركيا حبلول عام )2019( على الرغم من أن حكومة إقليم 
كردستان متتلك خيار استغالل الغاز لالستهالك احمللي قبل التصدير. ويتوقع أن تأخذ مدة إجناز عملية 
البناء من )2.5-3( سنوات؛ األمر الذي جيعل من عام )2019( هو املوعد املقرر لإلجناز، ومن املقرر 
أن يكون التصدير حوايل 4 مليارات مرت مكعب يف السنة يف العام )2019( ابتداء، ويرتفع إىل )10( 
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مليارات مرت مكعب. وحنن ما زلنا إجيابيني حول املشروع بضمنه الغاز اجلديد للتطوير يف العام )2019(. 
تتحفز كٌل من )ريبسول، وتاليسمان( للتحرك صوب املشاركة يف تطوير الرقع االستكشافية يف 
)كوردامري، وتوخبانة( بعد تقدمي خطة تطوير احلقل يف آيار، وستكون املرحلة األوىل من املشروع بقدرة 
)150مليون( cf/d )1.5 مليون مرت مكعب تقريباً(، وعلى الرغم من ذلك فان االستثمارات اخلارجية 
املباشرة ستعتمد على ضمان اتفاقية مبيعات الغاز لالستهالك احمللي وال يوجد حىت اآلن جدول زمين 

واضح هلذا املشروع. 
وعلى غرار قطاع النفط، فإن هناك خطر يرافق تطويرات حكومة إقليم كردستان وهو عدم تناسق 
اجليولوجيا، وقد أصيب اإلنتاج من حقل )سوميل( يف كردستان خبيبة أمل بعد أن بدأ يف آيار 2014. 
وأن منو اإلنتاج سيعتمد على ما إذا كانت بغداد ستتدخل يف مبيعات الغاز إىل تركيا. أما شركة )جينل( 
فقد أبرمت أساساً اتفاقيات مبيعات، وأن حكومة إقليم كردستان لديها اتفاقية تقاسم اإلنتاج  إلنتاج 
الغاز، لكن على الرغم من ذلك فإن قانون التصدير ما يزال غري واضح طاملا مل يصدر العراق غازاً مطلقاً.

جدول إنتاج الغاز )العراق 2019-2014( 
201420152016f2017f2018f2019f

إنتاج الغاز الطبيعي اجلاف، مليار 
مرت مكعب

0.91.01.52.02.34.9

إنتاج الغاز الطبيعي اجلاف ،% 

على أساس سنوي 

23.3 -10.747.033.419.4109.9

إنتاج الغاز الطبيعي اجلاف نسبة 
مئوية من االستهالك احمللي 

100.0100.060.256.652.094.9

f = BMI forecast. Source: OPEC. BMI

جدول إنتاج  الغاز ) العراق 2025-2020( 
2020f2021f2022f2023f2024f2025f

اجلاف،  الطبيعي  الغاز  إنتاج 
مليار مرت مكعب 

7.49.710.310.210.19.9
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اجلاف،  الطبيعي  الغاز  إنتاج 
) %(

على أساس سنوي 

49.731.56.11.1 -1.1 -1.1 -

اجلاف  الطبيعي  الغاز  إنتاج 
االستهالك  من  مئوية  نسبة 

احمللي 

138.0176.1181.4175.9172.3170.4

f = BMI forecast. source: OPEC. BMI
التكرير:

رؤية مرصد األعمال الدولية )BMI(: إن حتسن قيام العراق بالصناعات الثانوية )التكرير التسويق( 
يتوقف على مدى كفاية املوارد احلكومية نظراً؛ لعدم وجود متويل من القطاع اخلاص، وحالياً نتوقع إضافة 
)140.000( برميل يومياً من مصفاة كربالء حبلول عام 2020، لكن نبقى حذرين بشأن التطورات 

األخرى املقرتحة يف ظل االخنفاض يف أسعار النفط احلالية. 
  التحديثات األخيرة:

- قد يتأخر مصفاة كربالء إىل ما بعد عام 2020؛ بسبب تأخر املدفوعات لشركة هيونداي. 
- مل يكن هناك أي مؤشر على مزيد من التطوير على املصايف املقرتحة يف ميسان والناصرية. 

- إنتاج املنتجات املكررة يبقى متسقاً تقريباً مع خط اإلنتاج يف العام )2015(، على الرغم من 
أن القيود املتبقية ما تزال متثل 48%من الناتج. 

اتجاهات هيكيلية: 
توقعات قطاع التكرير: 

الدولة، وإن مصايف )بازيان، وكاالك(  العراق إىل  التكرير وسيطرته يف  تعود معظم ملكية قطاع 
مستقال امللكية ويف البالد ككل يوجد حوايل )15( مصفى ووحدة تكرير، على الرغم من اختالف التقارير 
بوجود عدد من الوحدات الصغرية اليت ورد ذكرها يف بعض املصادر. وحبسب تقارير العراق ألوبك فإن 
قدرة البالد على التكرير هي )900.000( برميل يومياً على الرغم من أن قدرة البلد الفعلية على التكرير 
هي أقرب إىل حوايل )570.000( برميل يومياً. وهناك أضرار بالغة وأعمال هنب طالت أكرب منشأة يف 
البالد يف )بيجي( وتركتها يف حالة يرثى هلا.أما مصفيا الدورة والبصرة فتعمالن جيداً ضمن الطاقة املعروفة. 
واملصايف املتبقية غري فعالة، بوجود حوايل )50%( من إنتاج العراق يبقى زيت وقود، إن العراق 
أصبح اكثر اعتماداً على الواردات من املنتجات املكررة من أجل تلبية الطلب احمللي على الوقود، الذي 
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تزايد منذ تدمري مصفى بيجي. وحتدد اخلطة االسرتاتيجية لألعوام )2008-2017( للبالد هدف تعزيز 
القدرة اإلنتاجية لتصل إىل )1.5( مليون برميل يومياً، على الرغم من أننا نتوقع أن ينتج مصفى كربالء 
)140.000( برميل يومياً حبلول عام 2020، وهناك امكانية أيضاً لتوسيع مصفاة )بازيان( يف السنوات 

املقبلة، على الرغم من أننا مل نر أي خطط لتحقيق ذلك. 

كربالء تتعثر لكنها األكثر تقدماً: 
إن للعراق طموحات واسعة بشأن الصناعات الثانوية )التكرير والتسويق(؛ من أجل تغطية السوق 
احمللية، بضمنها بناء أربع مصاٍف بُنيت حديثاً، ومنذ أن فاز حتالف الشركات بقيادة شركة )هيونداي( 
بناؤها يف جنوب  اليت سيتم  يومياً  برميل  اإلنتاجية )140.000(  الطاقة  بناء حمطة كربالء ذات  بعقد 
بغداد، ومت كذلك منح عقود الحقة، ومن املقرر أن يستغرق املشروع ذو كلفة )6( مليارات دوالر حوايل 
)56( شهراً إلجنازه وحنن نقدر تأريخ االنتهاء املبدئي يف العام 2020، وحبسب التقارير فقد مت إجناز 
)22%(؛ ومع ذلك فإن الضغط على املوازنة احلكومية -نظراً الخنفاض أسعار النفط والنفقات العسكرية 
العالية- قد يؤدي إىل حتديات حتول دون االلتزام مبواعيد املدفوعات لشركة )هيونداي(؛ األمر الذي يؤدي 

إىل تباطؤ العمل، وهذا من شأنه أن يفضي إىل تأخري بدء التشغيل املقرتح يف العام 2020. 
يف آذار 2016 أفادت وزارة النفط بأهنا وضعت حجر األساس لبناء مصفاة ميسان، اليت كانت 
قد توقفت بسبب قضايا إفالس مع الشركة الرائدة، وحبسب التقارير فقد بدأت الشركة السويسرية )ستارم( 
مع الشركة الصينية )واهان( بالعمل للوصول إىل هدف بدء تشعيل املرفق يف العام 2019؛ ليصل إىل 
إنتاج )150.000( برميل، إال أننا مل ندخل هذا يف حساباتنا حىت تصبح اخلطط والتقدم ملموسًة، 
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واعتباراً من أواخر عام 2017 مل يكن هناك أي تقدم واضح. 
وأخرياً مع إنشاء شركة نفط )ذي قار( وهي شركة منبثقة من شركة نفط اجلنوب قد عملت على 
إحياء مشروع مصفاة الناصرية. إن التطوير مت التخطيط له ليشمل عقد إنتاج حلقل الناصرية، ومشروع 
املصفاة املرتبطة به، واخلطط األولية للمرفق بطاقة إنتاجية )300.000( برميل يومياً، ترتبط مع تطوير 

حقل النفط، واالهتمام بذلك يأيت أساساً من شركة النفط الوطنية.    
جدول الطاقة التكريرية وإنتاج املنتجات املكررة )العراق 2019-2014( 

201420152016f2017f2018f2019f
قدرة تكرير النفط اخلام )000( برميل 

يومياً 
925.0925.0615.0615.0615.0615.0

قدرة تكرير النفط اخلام )%(

 على أساس سنوي 

7.70.033.5 -0.00.00.0

56.548.171.471.871.972.3قدرة تكرير النفط اخلام، )االستخدام(  

إنتاج املنتجات املكررة )000( برميل 
يومياً 

522.7444.7439.1441.3442.2444.4

إنتاج املنتجات املكررة على أساس 
سنوي )%(

19.3 -14.9 -1.2 -0.50.20.5

إنتاج املنتجات املكررة واألثانول  
)000( برميل يومياً 

522.7444.7439.1441.3442.2444,4

إنتاج املنتجات املكررة واألثانول برميل 
يومياً )%( على أساس سنوي 

19.3 -14.9 -1.2 -0.50.20.5

f = BMI forecast. Source: NRC. SRC. MRC. EIA. BMI

جدول القدرة التكريرية وإنتاج املنتجات املكررة ) العراق 2025-2020( 
2020f2021f2022f2023f2024f2025f

قدرة تكرير النفط اخلام )000( 
برميل يومياً 

755.0755.0755.0755.0755.0755.0

قدرة تكرير النفط اخلام )%( 

  على أساس سنوي 

22.80.00.00.00.00.0
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 قدرة تكرير النفط اخلام 
)االستخدام(   

71.877.677.677.677.677.6

إنتاج املنتجات املكررة )000( برميل 
يومياً 

542.2585.6585.6585.6585.6585.6

إنتاج املنتجات املكررة )%( على 
أساس سنوي 

22.08.00.00.00.00.0

إنتاج املنتجات املكررة واألثانول   
)000( برميل يومياً 

542.2585.6585.6585.6585.6585.6

إنتاج املنتجات املكررة واألثانول     
برميل يومياً )%( على أساس سنوي

22.08.00.00.00.00.0

f = BMI forecast. Source: NRC. SRC. MRC. EIA. BMI

استهالك الوقود المكرر:
رؤية مرصد األعمال الدولية )BMI(: يرى املرصد أن الطلب على الوقود املكرر ال يزال واسعاً  
على وفق عام )2016(. إن حتسني الوضع األمين سيعمل على تعزيز الطلب يف العام )2017(، على 

الرغم من أن التحول من الغاز إىل النفط يف قطاع الطاقة سيعمل على إعاقة النمو. 

آخر التحديثات:
- ال يزال استهالك الوقود املكرر باملستوى نفسه عام 2015. 

- إن إمدادات الغاز الطبيعي من حقل )جمنون( واإليرادات من إيران ستعمالن على تقليص زيت 
الوقود، واستخدام الديزل يف قطاع الطاقة سيعمل على ختفيض الطلب يف فصل الصيف. 

- إن التباطؤ يف مشاريع البناء عمل على اخنفاض استهالك الديزل. 

اتجاهات الهيكلية:
إن االستهالك احمللي يبقى مستقراً، ويظهر عالمات أولية على التحسن بعد عامني من الركود. - 
إن هتجري من )3-4( ماليني مواطن قد عمل على ختفيض عدد مستهلكي منتجات التكرير بنحٍو كبري، 
بينما عمل الوضع األمين على تقييد حركة الناس يف املركبات. إن االقتصاد ما زال يكافح من أجل أن 

يليب االنتعاش األكرب على الطلب. 



مركز البيان للدراسات والتخطيط

33

العمليات العسكرية واملطالب  النفط والضغط على موازنة احلكومة جراء  - إن اخنفاض أسعار 
فإن  لذلك  ونتيجة  التحتية؛  البنية  ملشاريع  املتاحة  االستثمارات  ختفيض  على  عملت كلها  اإلنسانية، 

استهالك الديزل ترك أسوأ أثر على الوقود. 

لقد تأثر البنزين سلباً؛ نتيجة لتقليص الرتانزيت، وختفيض الدعم على االستثمار يف البنية التحتية. 
وخالل العام 2016 ظل استهالك الديزل ضعيفاً، على الرغم من أن هناك عالمات على حتسن الطلب 

على البنزين مع حتسن الوضع األمين. 
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إن الطلب على الوقود املتبقي سيكون أيضاً ثابتاً طاملا بدأ العراق باسترياد الغاز بانتظام من إيران 
من أجل دعم قطاع الطاقة، وفضاًل عن ذلك فإن إستالم شركة )شل( الغاز املصاحب من حقل )جمنون( 
منذ شباط 2016، وكذلك منشأة املعاجلة اجلديدة يف البصرة سيعمالن على تقدمي مزيٍد من اإلمدادات. 
وسيعمل االستخدام األكرب من توليد الطاقة بقوة الغاز على ختفيض معدل استهالك النفط يف منشآت 
الطاقة والسيما يف بغداد والبصرة؛ األمر الذي يعين أن ارتفاع الطلب على زيت الوقود سيستمر خالل 
أشهر الصيف طاملا يسعى العراق لعالج تكرار النقص املزمن يف الطاقة الكهربائية الذي شهدته السنوات 

األخرية. 
إنَّ اخلطوة العسكرية القادمة الستعادة املوصل من سيطرة داعش ستكون خطوة حامسة يف سبيل 
فإن أجندة اإلصالح  البالد، وفضاًل عن ذلك،  العمليات يف  للتنظيم على  املدمرة  اآلثار  االنتقال من 
االقتصادي ومكافحة الفساد من شأهنا أن تعمل على حتسني التوقعات االقتصادية والطلب، وعلى الرغم 
من اجلهود احلكومية يف أن تكون حكومة تكنوقراط إال أهنا باءت بالفشل، ونتوقع زيادة الطلب على 
الوقود املكرر يف العراق تدرجيياً من العام 2016 ليصل إىل )685.000( برميل يومياً يف العام 2020.
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جدول  استهالك املنتجات املكررة )العراق 2019-2014( 
201420152016f2017f2018f2019f

استهالك املنتجات املكررة 
)000 برميل يومياً( 

619.8622.3631.0646.2659.1672.3

استهالك املنتجات 
املكررة،)%(على أساس سنوي

6.9 -0.41.42.42.02.0

f = BMI forecast. Source: JODI. EIA. BMI

جدول استهالك املنتجات املكررة ) العراق 2025-2020 ( 
2020f2021f2022f2023f2024f2025f

استهالك املنتجات املكررة 
)000 برميل يومياً( 

685.7699.4713.4727.7742.2757.1

استهالك املنتجات املكررة 
)%( على أساس سنوي 

2.02.02.02.02.02.0

f = BMI forecast. Source: JODI. EIA. BMI

استهالك الغاز: 
رؤية مرصد األعمال الدولية )BMI(: إن موارد الغاز الطبيعي يف العراق غري مستغلة إىل حد كبري 
بوجود أكثر من )2.4( غيغا واط من الطاقة معطلة بسبب عدم توصيل الغاز، فضاًل عن خط األنابيب 
الغاز املصاحب من حقل  لالسترياد من إيران يستخدم يف منطقة دياىل واإلمكانية اجلديدة الستغالل 

)جمنون(، ستشكل دعما كبرياً الستهالك الغاز من أجل الطاقة.
 

  التحديثات األخيرة: 
منذ صيف  إىل ثالث حمطات طاقة  الغاز  العراقية  دياىل  منطقة  إىل  الغاز  أنابيب  يوفر خط   -

2016، على الرغم من تأخر املدفوعات إالَّ أن املخططات مستمرة بالتجهيز يف ظل املخاطرة. 
- حنن نرى تزايد املخاطر جراء استهالك الغاز منذ العام 2017، إذا ما اكتمل عقد خط أنابيب 
ثان إىل البصرة الذي يزود بكمية من الغاز من )20-35( مليون مرت مكعب يومياً ملدة ست سنوات. 

- إن الغاز املصاحب من حقل )جمنون( يزود اآلن )300( ميغا واط حملطة الطاقة، بينما سيعمل 



مركز البيان للدراسات والتخطيط

36

الغاز اجلديد من حقل )سبيا( على دعم توليد الطاقة اليت تعمل بالغاز. 

اتجاهات هيكلية:
توقعات استهالك الغاز: 

إن استهالك الوقود املنزيل يتوقف على توفر الغاز، وعلى الرغم من االستثمارات الكبرية يف قطاع 
بالغاز، إال أن مثل هذه االستثمارات مل تعمل على تسخري املوارد الكبرية للغاز يف  الطاقة اليت تعمل 

العراق. 
يرتك الفشل يف استثمار الغاز اجلديد املنتج كميات كبرية من طاقة الغاز زائدة عن احلاجة، األمر 
الذي يؤثر سلباً على إمكانيات العراق االقتصادية، ويعتقد أن العراق ميلك ما يزيد على )8( غيغا واط 
من القدرة على توليد الكهرباء بالغاز، اليت من شأهنا أن تستهلك ما يعادل )3.9( مليار برميل يف السنة، 

يف حني يكافح العراق حالياً إلنتاج ربع هذ الطلب. 

حالياً هناك )750( ميغا واط من الطاقة الكهربائية اليت تعمل بالغاز يف نينوى معطلة بسبب 
عدم وجود غاز، إذا إن احتالل داعش للمنطقة حيول دون نقل الغاز واستخدامه يف احملطة، وهناك حوايل 
)1.45( غيغا واط من الطاقة الكهربائية اليت تعمل بالغاز يف الرميلة أيضاً معطلة، يف انتظار إنتاج املزيد 

من الغاز املصاحب. 
ومع ذلك فإن خط أنابيب الغاز اجلديد من إيران إىل دياىل يعمل اآلن، وبدأت عمليات التسليم 
خالل صيف )2016(، وتعتزم إيران مبدئياً تصدير )5-7( ماليني مرت مكعب يومياً، أي ما يعادل 
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)1.8-2( مليار مرت مكعب سنوياً، وسيدعم الغاز توليد الطاقة الكهربائية مبقدار )730( ميغاواط من 
قدرة املنصورية واثنني من حمطات الطاقة اليت تعمل يف بغداد. 

حنن نرى تزايد املخاطر الستهالك الغاز إذا ما مت تنفيذ االتفاق على الصفقة الثانية للغاز اليت 
أبرمت يف تشرين الثاين عام 2015، وهذا االتفاق ينصُّ على تسليم الغاز اإليراين إىل منطقة البصرة، يف 
البداية مبعدل )7( ماليني مرت مكعب يومياً، وسريتفع إىل معدل )20( مليون مرت مكعب يومياً. وخالل 
شهر الصيف يف ارتفاع الطلب، من املقرر أن يستلم العراق )35( مليون مرت مكعب من الغاز. وتؤشر 
التقارير أن بناء خط األنابيب مت إيصاله إالَّ أن خط األنابيب يف اجلانب العراقي ال يزال غري مكتمل. 
األمر الذي يعين ان إيران أيضاً هتدد بوقف إمدادات الغاز يف اجلزء العراقي من خط أنابيب الغاز بسبب 

تأخر املدفوعات ووضع االستهالك والعرض يف خطر. 
وقد مت اختيار عدد من حمطات توليد الطاقة اليت تعمل بالنفط من أجل حتويلها إىل حمطات توليد 
الكهرباء تعمل بالغاز، كي تفتح اجملال للمزيد من تصدير النفط وحتسني كفاءة إنتاج الطاقة. وهذا من 
شأنه تلبية )4.000( ميغاواط من الطاقة الكهربائية اليت تعمل بالغاز على املدى الطويل، ونتوقع أن 
تستهلك قدرة الطلب الكامنة كل الغاز اجلديد املستورد واملنتج، وغريه من الغاز املنتج من حقل )مريان( 

الذي ميكن بيعه إىل تركيا حبلول عام 2019. 
إن االفتقار إىل البنية التحتية املتعلقة بالصناعات الوسيطة )التنقيب واإلنتاج والتكرير والتسويق(  
هو أيضاً عقبة رئيسة أمام الزيادة املتسارعة باستهالك الغاز، وإذا ما كان العراق قادراً على خلق بيئة أكثر 
العرض  التواصل بني مراكز  أكرب يف هذا اجملال وتعزيز  استثماراً  للتشغيل واالستثمار، سنشهد  استقراراً 

والطلب واليت ستعزز منو االستهالك احمللي. 

جدول استهالك الغاز ) العراق 2019-2014 ( 
201420152016f2017f2018f2019f

استهالك الغاز الطبيعي اجلاف  
)مليار برميل يومياً(  

0.91.02.43.54.55.2

استهالك الغاز الطبيعي اجلاف 
)%( على أساس سنوي 

23.3-10.7144.042.030.015.0

f = BMI forecast. Source: MOO. BMI. EIA
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جدول استهالك الغاز ) العراق 2025-2020( 
2020f2021f2022f2023f2024f2025f

استهالك الغاز الطبيعي اجلاف  
)مليار برميل يومياً(  

5.35.55.75.85.85.8

استهالك الغاز الطبيعي اجلاف 
)%( على أساس سنوي

3.03.03.02.01.00.0

f = BMI forecast. Source: MOO. BMI. EIA

التجارة-النفط:
رؤية مرصد األعمال الدولية )BMI(: صايف الصادرات من النفط اخلام سيزداد تدرجيياً على مدى 
السنوات اخلمس املقبلة، مع تباطؤ منو إنتاج النفط، وسيزداد صايف الصادرات من الوقود إالَّ أنه سينحسر 

يف العام 2020 مع االنتهاء من مصفاة كربالء.
 

  التحديثات األخيرة: 
- ظلت صادرات اخلام من البصرة قوية، مبعدل )3.245( مليون برميل يومياً يف األشهر التسعة 
األوىل من العام )2016(، وحنن نرى اجتاهاً تصاعدياً معتداًل لصادرات خام البصرة يف العام )2017(. 
- تقيدت الصادرات من حكومة إقليم كردستان بفعل انقطاع تدفق النفط من األنابيب، وتوقف 
وعلى مدى  املركزية،  احلكومة  إىل  يومياً  برميل  تسليم حوايل )150.000(  لعدم  )باي حسن(  حقل 
األشهر التسعة األوىل من العام )2016( بلغ معدل الصادرات )469.000( برميل يومياً لكن مت وضعها 

للنمو يف العام 2017. 
- يبقى العراق مستوردا كبرياً للبنزين واملنتجات النفطية األخرى، مع صايف اإليرادات اإلمجالية من 

الوقود حوايل )170.000( برميل يومياً يف األشهر التسعة األوىل من العام )2016(. 

توقعات تجارة النفط الخام:
اجتاهات اهليكيلية:   

- نتوقع تباطؤ زخم منو إنتاج النفط يف العام 2017، على الرغم من استمرار الزيادة التدرجيية 
الثابتة على مدى السنوات العشر القادمة، ومن املتوقع منو صايف الصادرات من اخلام واملنتجات السائلة يف 
العام 2018، على الرغم من ثباهتا فيما بعد يف العام 2020، ونتوقع مزيداً من العائدات على االستثمار 
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يف قطاع النفط يف ظل انتعاش أسعار النفط، ليصبح العراق مصدراً مهماً يف منو إنتاج النفط العاملي يف 
املستقبل. 

إذ  النفط اخلام من اجلنوب،  القدرة على زيادة صادرات  التحتية حتد من  البنية  القيود على  إن 
ميتلك العراق حالياً ثالث عوامات أحادية االرتكاز يف البصرة، وتبلغ تصميم سعة كل واحدة منها حوايل 
)900.000( برميل يومياً، وكذلك حوايل )1.6( مليون برميل يومياً من القدرة التصديرية من ميناء خور 

)العمية(. 
التسعة األوىل  البصرة )3.245( مليون برميل يومياً خالل األشهر  بلغ متوسط الصادرات من 
من العام )2016(، ونتوقع زيادة يف العام )2017( بدعم من زيادة اإلنتاج الكبري يف احلقول الرئيسة؛ 
ويتحقق هذا جزئيا من خالل إدخال التحسينات يف البنية التحتية خالل العام 2015، مع تنظيم التخزين 
والعوامات أحادية التخزين إلدارة خام البصرة اخلفيف والثقيل الدرجة. إن التخزين والبنية التحتية للعوامات 
أحادية التخزين )1 و3( خيدم خام البصرة من الدرجة الثقيلة، واخلصومات الكبرية من اخلام الثقيل إىل 

أوروبا دعمت املبيعات وزادت من وحدات التخزين. 
جدول تقسيم خام البصرة

API حمتوى الكربيت )%(املقياس العاملي لنوعية النفط اخلام

29.72.85اخلام الثقيل
23.74.12اخلام اخلفيف

Source: BP Crude Assay
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بلغ معدل الصادرات من كردستان )469.000( برميل يومياً على مدى األشهر التسعة األوىل من العام 
2016، وستنمو يف العام 2017؛ ألن زيادة اإلنتاج من حقل طاوكي وحقل جارمني ستدعم اإلنتاج. 
تباطأت اإلنتاجية بسبب توقف خط األنابيب ملدة ثالثة أسابيع يف شهري شباط وآيار، بينما توقفت 
احلكومة املركزية من استالم ما يقرب من )150.000( برميل يومياً من  النفط الذي يتم شحنه من 
كامل شبكة أنابيب حكومة إقليم كردستان، وفضاًل عن ذلك فقد عطلت اهلجمات على حقول النفط 

يف املناطق اليت يسيطر عليها الكرد يف العراق حوايل )75.000( برميل يومياً من اإلنتاج. 
إن املزيد من االتساق يف اإلنتاج سيدعم معدل أكرب يف اإلنتاج وسيعمل على زيادة الصادرات 
يف العام 2017. وإن حتسن أسعار النفط يشكل املوقف اإلجيايب الوحيد طاملا سيدعم زيادة املدفوعات 
احلكومية إىل املشغلني، وكذلك حتفيز االستثمار يف اإلنتاج اجلديد، وعلى الرغم من ذلك فال يزال وضع 

كردستان املايل غري مستقر. 
جدول  صايف صادرات النفط اخلام ) العراق 2020-2014( 

201420152016f2017f2018f2019f2020f
صايف صادرات 
اخلام والسوائل 

األخرى )000( 
برميل يومياً      

2,601.43,460.33,862.94,060.84,275.74,325.34,375.0

صايف صادرات 
اخلام والسوائل 
األخرى على 
أساس سنوي

11.033.011.65.15.31.21.1

صايف صادرات 
النفط اخلام 
والسوائل 

األخرى، مليار/
دوالر أمريكي    

91.462.959.977.1101.497.9102.2

f = BMI forecast. Source: Oil ministry. JODI. EIA. BMI
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جدول صايف صادرات النفط اخلام ) العراق 2025-2020 ( 
2020f2021f2022f2023f2024f2025f

صايف صادرات 
اخلام والسوائل 

األخرى )000( 
برميل يومياً      

4,375.04,498.44,650.64,755.14,808.44,862.2

صايف صادرات 
اخلام والسوائل 
األخرى على 
أساس سنوي

1.12.83.42.21.11.1

صايف صادرات 
النفط اخلام 
والسوائل 

األخرى، مليار/
دوالر أمريكي    

102.2110.0117.1123.2126.4127.8

f = BMI forecast. Source: Oil ministry. JODI. EIA. BMI

 توقعات تجارة الوقود المكرر: 
اجتاهات هيكلية: 

التطويرات يف  بالنمو على أساس سنوي، طاملا تعمل  الوقود املكرر  يستمر صايف االسترياد من 
التكرير على التحسني البطيء يف ديناميات االستهالك. إن األضرار اليت حلقت مبصفى بيجي يف العام 
2015 كانت مبنزلة ضربة قوية إلنتاج الوقود احمللي، وحنن ال نتوقع أن تعود املنشأة إىل العمل، ونتوقع 
أن تكون زيادة االسترياد من الوقود املكرر كل سنة حىت العام 2019، وتنخفض يف العام 2020 مع 
غري كافية  تبقى  ولكنها  الواردات  ميزان  إىل حتسني  ذلك  سيؤدي  وذلك  مصفى كربالء؛  تشغيل  بدء 
لتلبية الطلب احمللي من الوقود، األمر الذي يفضي إىل أن يكون صايف االسترياد من الوقود مبا يزيد على 

)100.000( برميل يومياً حىت العام 2025. 
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 ،2020 حبلول  جاهزة  مصفى كربالء  من  يومياً  برميل   )140.000( تكون  أن  نتوقع  حنن 
الوقود، وأن هناك توسعات أصغر يف املصفى يف منطقة  املتزايد على  الطلب  تثبيت  اليت ستعمل على 
كردستان ستعمل على حتسني األمن للوقود اإلقليمي إذا مت تنفيذها، لكنها ال تقوم بتأثري يذكر على 
احتياجات الوقود الشاملة يف العراق. إن بناء مصفيي كل من ميسان )150.000 برميل يومياً( والناصرية 
)300.000 برميل يومياً( ميكن أن يفض إىل أن يصبح العراق مصدراً صافياً ، على الرغم من أن التقدم 

باملشاريع ليس وشيكاً. 
البنزين، وسيظل  والسيما  أعلى وأخف وزناً  الغالب السترياد وقود ذي جودة  العراق يف  حيتاج 
مستورداً صافياً أكثر من توقعاتنا، مع ذلك ينبغي أن تعمل مصفاة كربالء على احلد من واردات البنزين 

والديزل. وسيبقى النفط املتبقي فائضاً. 
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جدول صايف صادرات الوقود املكرر )العراق 2019-2014( 
201420152016f2017f2018f2019f

صايف صادرات املنتجات 
املكررة )000( برميل 

يومياً 

97.1 -177.6 -191.9 -204.8 -216.9 -227.8 -

صايف صادرات املنتجات 
املكررة )%(على أساس 

سنوي 

441.582.98.06.75.95.1

صايف صادرات املنتجات 
املكررة، مليار دوالر 

أمريكي 

4.8 -5.0 -4.3 -5.2 -6.4 -6.4 -

e/f = BMI estimate/forecast. Source: Oil ministry. JODI. EIA. BMI
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جدول صايف صادرات الوقود املكرر )العراق 2025-2020( 
2020f2021f2022f2023f2024f2025f

صايف صادرات املنتجات 
املكررة )000( برميل يومياً 

143.5 -113.8 -127.8 -142.1 -156.6 -171.5 -

صايف صادرات املنتجات 
املكررة )%( على أساس 

سنوي 

37.0 -20.7 -12.311.210.29.5

صايف صادرات املنتجات 
املكررة، مليار دوالر أمريكي 

4.2 -3.6 -3.9 -4.3 -4.7 -5.1 -

e/f = BMI estimate/forecast. Source: Oil ministry. JODI. EIA. BMI
التجارة - الغاز )األنابيب والغاز الطبيعي المسال(: 

رؤية )BMI(: سيكون العراق مستورداً صافياً للغاز طاملا حافظ على الدفع املنتظم إليران، ومع 
تطوير حقلي )مريان، وباين باوي( يف كردستان سيكون العراق مصدراً صافياً للغاز يف وقت مبكر من 

العام 2019. 
التحديثات األخيرة: 

- تعتزم شركة )جينيل( إختاذ قرار االستثمار النهائي )FDI( ملشاريعها للغاز يف حقلي )مريان، 
وباين باوي( بنهاية عام 2016، وإرسال الغاز إىل تركيا يف وقت مبكر من العام 2019. 

- إنَّ استريادات الغاز من إيران إىل منطقة دياىل بدأت يف وقت مبكر من العام 2016.
- إنَّ استرياد الغاز من إيران إىل منطقة البصرة من املقرر أن تبدأ من العام 2017، مع اكتمال 

خط األنابيب يف اجلانب اإليراين. 

االتجاهات الهيكلية:
خطط استرياد الغاز: 

بالنظر إىل النقص املزمن يف الغاز لتزويد قطاع الكهرباء يف العراق والسيما خالل أشهر الصيف، 
فإن البالد تستورد الغاز من إيران من حقل )بارس اجلنويب( من طريق خط أنابيب نقل الغاز )إجيات-6( 
إىل الصدر وبغداد وحمطات املنصورية توليد الكهرباء بالغاز يف شرق العراق. ووقعت كل من العراق وإيران 
بدء التجارة حبلول هناية عام 2015، إال أن الوضع األمين واالتفاقات بشأن التسعرية أخرت تسليم الغاز 

إىل صيف عام 2016. 
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إن تدشني عدٍد من املراحل اجلديدة يف حقل )بارس اجلنويب( سيفضي إىل إجياد كميات كافية 
للتصدير، ومن املقرر أن تبدأ بإرسال )5-7( ماليني مرت مكعب يومياً من الغاز من خالل خط األنابيب، 
وتعمل على تشغيل ثالث حمطات كهرباء عراقية، وهذا من شأنه أن يرفع إىل )25( مليون مرت مكعب 
يومياً، ومن مث إىل )35( مليون مرت مكعب يومياً خالل أوقات الذروة، وحنن نبقى حذرين على مدى 
حجم اإليرادات من الغاز، واحلذر من أن اهلجمات على حمطات توليد الكهرباء الغازية يف مشال بغداد 

رمبا يؤخر تسليم الغاز طاملا بقي الوضع األمين هكذا. 

صادرات الغاز: 
  نتوقع حالياً أن تبدأ صادرات الغاز من العراق يف العام 2019، على الرغم من أننا نؤكد على 
خطر االخنفاض يف هذه التطورات؛ نظراً للتحديات املالية اليت تعصف حبكومة إقليم كردستان. تتضمن 
عمليات التطوير يف حقلي )مريان، وبينا باوي( يف إقليم كردستان على اتفاق مبيعات الغاز مع حكومة 
إقليم كردستان وتركيا،  إذ تعمل حكومة اإلقليم وشركة )جينيل إنريجي( على هيكل عقد تقاسم اإلنتاج 
بقصد اختاذ قرار االستثمار النهائي بنهاية عام 2016، وترمي الشركة إىل أن تقوم بالتصدير منذ عام 
2019، ابتداًء مبعدل )4( مليارات مرت مكعب يف السنة، وترتفع إىل مقدار )10( مليارات مرت مكعب؛ 
ومع ذلك، حنن نؤكد على أن عدم وجود اتفاق بني بغداد وأربيل بشأن صادرت الغاز الطبيعي، وتقاسم 
العائدات من اإليرادات، فضاًل عن ذلك ينص اتفاق املبيعات أن كردستان ميكنها حتديد أولويات العرض 

لالستخدام اإلقليمي األمر الذي قد يؤدي إىل مزيد من الغاز أكثر من املستخدم حملياً. 
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جدول صايف صادرات الغاز )العراق 2015-2014(
2014e2015e2016f2017f2018f2019f

صايف صادرات الغاز الطبيعي 
اجلاف،  مليار مرت مكعب 

0.00.0-1.01.5 -2.2 -0.3 -

صايف صادرات الغاز الطبيعي 
اجلاف، على أساس سنوي 

55.043.987.8 -

صايف صادرات الغاز الطبيعي 
اجلاف، مليار/دوالر أمريكي

0.00.00.2 -0.4 --0.70.1 -

صايف صادرات أنابيب الغاز، مليار 
مرت مكعب

0.00.01.0 -1.5 -2.2 -0.3 -

صايف صادرات أنابيب الغاز )%( 
على أساس سنوي 

55.043.987.8 -

صايف صادرات أنابيب الغاز، نسبة 
مئوية من اإلمجايل

0.00.0100.0100.0100.0100.0

  صايف صادرات الغاز الطبيعي 
املسال/مليار مرت مكعب   

0.00.00.00.00.00.0

  صايف صادرات الغاز الطبيعي 
املسال/مليار مرت مكعب % على 

أساس سنوي   

0.00.00.00.00.00.0

صايف صادرات الغاز الطبيعي 
املسال/مليار مرت مكعب  نسبة 
مئوية من إمجايل صادرات الغاز

0.00.00.00.00.00.0

f = BMI forecast. Source: EIA. BMI
جدول صايف صادرات الغاز )العراق 2025-2020(

2020f2021f2022f2023f2024f2025f
صايف صادرات الغاز الطبيعي اجلاف، مليار 

مرت مكعب 
2.04.24.64.44.24.1

 )%( اجلاف  الطبيعي  الغاز  صادرات  صايف 
على أساس سنوي  

867.5 -106.510.24.9 --3.82.6 -

اجلاف،  الطبيعي  الغاز  صادرات  صايف 
مليار/دوالر أمريكي  

0.61.41.61.51.51.5
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مرت  مليار  الغاز،  أنابيب  صادرات  صايف 
مكعب 

2.04.24.64.44.24.1

على   )%( الغاز  أنابيب  صادرات  صايف 
أساس سنوي 

867.5 -106.510.24.9 -3.8 -2.6 -

مئوية  نسبة  الغاز،  أنابيب  صادرات  صايف 
من اإلمجايل 

100.0100.0100.0100.0100.0100.0

الطبيعي املسال/مليار  الغاز  صايف صادرات 
مرت مكعب

0.00.00.00.00.00.0

الطبيعي املسال/مليار  الغاز  صايف صادرات 
مرت مكعب،  على أساس سنوي )%(

0.00.00.00.00.00.0

الطبيعي املسال/مليار  الغاز  صايف صادرات 
مرت مكعب  نسبة مئوية من إمجايل صادرات 

الغاز

0.00.00.00.00.00.0

f = BMI forecast. Source: EIA. BMI

الشرق األوسط: مؤشر المخاطر/ العائد من النفط والغاز: 
رؤية مرصد األعمال الدولية )BMI(: تعد منطقة الشرق األوسط من املناطق اليت تتوافر فيها 
ومنخفضة  الكبرية  لالحتياطيات  نظراً  واإلنتاج(؛  )التنقيب  األولية  بالصناعات  يتعلق  فيما  فرص كبرية 
الكلفة وكذلك لتوقعات منو اإلنتاج القوية، أهنا من بني املناطق األقل تاثراً يف الرتاجع الصناعي احلايل، 
بوجود عدد من املنتجني الرئيسني الذين يعملون على زيادة نشاطاهتم؛ من أجل االستفادة من انكماش 
كلفة اخلدمات على نطاق واسع. إالَّ أن البيئة فوق األرض تبقى صعبة؛ نظراً هليمنة الدولة الثقيلة على 
القطاع، وأنظمة الرتاخيص غري اجلذابة، وتدين مؤشرات آفاق التحسني ،وستظل حتمل خماطر على املنطقة 

على مدى السنوات القادمة. 
إنَّ املوضوعات الرئيسة لنظرتنا للشرق األوسط للنفط والغاز ملؤشر املخاطر /العائد )RRI( هي: 
- إن الشرق األوسط يتفوق على كل املناطق األخرى يف مؤشرنا للـمخاطر )RRI( فيما يتعلق 

بالصناعات األولية )التنقيب واإلنتاج( للنفط والغاز، بدعم من املوارد الكبرية وسجل اإلنتاج القوي. 
نتيجة  النفط؛  أسعار  هببوط  تأثراً  األقل  املنتجني  بني  من  هم  األوسط  الشرق  يف  املنتجني   -

الخنفاض هياكل تكلفة اإلنتاج يف املنطقة.
- على الرغم من االحتياطيات اهلائلة املؤكدة، إالَّ أنَّ اململكة العربية السعودية والكويت ال تزاالن 
حتتالن مرتبة منخفضة يف مؤشرنا للصناعات األولية ) التنقيب واإلنتاج(؛ وهذه نتيجة طبيعية نظراً للطبيعة 

املغلقة لقطاعي النفط والغاز لكال البلدين وعدم وجود فرص للمستثمرين األجانب. 
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- تقبع كل من اإلمارات العربية املتحدة وقطر على رأس قائمة املؤشر بدعم من قاعدة االحتياطات 
الكبرية والبيئة على األرض. 

- تظهر إيران أن مؤشرها يشهد حتسينات قوية يف العام 2016 بعد رفع العقوبات الدولية، ومن 
املتوقع أن تشهد الفصول القادمة مزيداً من املكاسب. 

- يظهر مؤشر الشرق األوسط أداًء سيئاً فيما يتصل مبؤشرنا حول الصناعات الثانوية )التكرير 
والتسويق(، ويعود ذلك إىل مستوى عال من تدخل الدولة والفسحة احملدودة للمنافسني غري احلكوميني.

 جدول مؤشر املخاطر/ العائد يف الغاز والنفط يف الشرق األوسط 

 مؤشر املخاطر /
العائد للصناعات 
األولية )االستخراج 

واإلنتاج( 

 مؤشر املخاطر/العائد يف 
الصناعات الثانوية ) التكرير 

والتسويق( 

   مؤشر املخاطر /
العائد يف الغاز والنفط  

 املرتبة 

اإلمارات العربية 
املتحدة

66.148.957.51

61.948.054.92عمان
65.142.153.63قطر

64.028.646.34العراق
اململكة العربية 

السعودية
45.945.845.85

51.839.245.56البحرين
49.440.845.17إيران

47.236.341.88الكويت
41.226.533.99اليمن
54.739.647.2املعدل

Note: Scores out of 100. with 100 the best. Source:  BMI
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الصناعات األولية )التنقيب واإلنتاج(: مؤشر التكيف في بيئة انخفاض األسعار :

جدول املخاطر/العائد للصناعات األولية )التنقيب واإلنتاج( للنفط والغاز يف الشرق األوسط
عائدات 

الصناعات 
األولية 

)التنقيب 
واإلنتاج(

العائدات 
القطرية 

للصناعات 
األولية 

)التنقيب 
واإلنتاج( 

عائدات 
الصناعات 

األولية 

خماطر 
الصناعات  

األولية )التنقيب 
واإلنتاج(

املخاطر 
القطرية 

للصناعات 
األولية 
التنقيب 

واإلنتاج(  

خماطر 
الصناعات 

األولية 
)التنقيب 
واإلنتاج(

 مؤشر 
املخاطر/
العائد 

للصناعات 
األولية 

)التنقيب 
واإلنتاج(     

املرتبة 

اإلمارات العربية 
املتحدة 

62.575.065.670.062.267.366.11

62.585.068.155.063.558.065.12قطر 
81.365.077.240.021.133.464.03العراق 
53.865.056.685.054.374.261.94ُعَمان 
35.065.042.580.061.073.451.85البحرين 
68.827.558.425.034.228.249.46إيران 

75.05.057.55.057.123.247.27الكويت 
اململكة العربية 

السعودية 
72.510.056.95.048.820.345.98

36.359.041.950.020.239.641.29اليمن 
60.850.758.346.146.946.454.7املعدل 

Note: Scores out of 100. with 100 the best. Source:  BMI
 

 إن الشرق االوسط يتفوق يف مؤشرنا للمخاطر/العائد فيما ختصُّ الصناعات األولية )التنقيب 
واإلنتاج(؛ وهذا التفوق يعود -إىل حد كبري- إىل ارتفاع درجات املكافآت الصناعية، اليت تعكس حجم 
االحتياطات يف الشرق األوسط، ومسار النمو القوي يف اإلنتاج، إالَّ أن البيئة فوق األرض هي غري مواتية 
العايل  واملستوى  واسع،  نطاق  على  املستشري  والفساد  الصارمة،  الرتاخيص  لشروط  نظراً  بنحٍو كبري، 
من تدخل الدولة. إن قطاع النفط والغاز يف الشرق األوسط هو من بني تلك القطاعات األقل عرضة 
إلخنفاض أسعار النفط املستمر؛ بسبب هيمنة طرائق اإلنتاج الداخلية التقليدية يف املنطقة، وهي عادة 
أقل كلفة. تعززت الصناعات األولية )التنقيب واإلنتاج( بالعديد من األسواق يف السنوات األخرية، طاملا 
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تتطلع الشركات اململوكة للدولة إىل االستفادة من الركود وانكماش الكلفة املرتبط بالصناعة. 

إنَّ البلدان يف قمة تصنيفنا للصناعات األولية )التنقيب واإلنتاج( هي ليست تلك اليت تضم أكرب 
احتياطيات أو ذات أقوى سجل يف اإلنتاج، بل تلك اليت تتوافر فيها أفضل بيئات فوق األرض، وعلى 
وجه اخلصوص اإلمارات العربية املتحدة، وقطر مدعومة بدرجات عالية من مؤشر املخاطر/العائد الصناعي 
وهذا يعكس مشاركة أكرب من املنافسني غري احلكوميني يف هذه البلدان، وكذلك شروط تراخيص أكثر 
للمنافسة من جانب الشركات اململوكة للدولة. يستفيد العراق أيضاً  مالَءمًة واملستوى املنخفض نسبياً 
من الطبيعة املتنافسة املتنوعة نسبيا، لكن عقود رسوم الربميل الواحد وحمدودية ملكية الشركات اخلاصة 

سحبت درجة البالد إىل األسفل. 
وهؤالء الذي هم يف أسفل الرتتيب -والسيما اململكة العربية السعودية والكويت- يعانون من 
اخنفاض درجات املؤشر القطري للمخاطر/العائد الصناعي؛ ويرجع ذلك إىل الطبيعة املغلقة لقطاع التنقيب 
البلدين عقود  الرتاخيص غري اجلذابة بتقدمي كال  املتاحة لالستثمار، وشروط  الفرص  واإلنتاج وحمدودية 
خدمة تقنية، بداًل من عقود تقاسم اإلنتاج أو اتفاقات ميسرة. إن البيئات التنظيمية غري الشفافة كلها 
الدول -اليمن حالة شاذة جيمع بني هيكل مايل وتراخيص فقرية والضعف  تؤثر على درجات  عوامل 
وعدم  األمنية  القضايا  انتشار  إن  الصغرية-  واالحتياطيات  اإلنتاج  تراجع  مع  األعمال  بيئة  عموم  يف 
االستقرار السياسي على نطاق واسع مها أيضاً من األسباب الرئيسة للقلق، وقد أديا إىل االنقطاع املتكرر 
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لإلمدادات.
هناك حترك قليل عادًة يف الشرق األوسط بالتصنيف املتعلق بالصناعات األولية )التنقيب واإلنتاج(؛ 
احلالية  االجتاهات  على  مؤشرات  نضع  فإننا  ذلك  مع  املنطقة،  يف  للمنتجني  الناضجة  الطبيعة  بسبب 

واملستقبلية اآلتية: 
- ارتفعت درجة إيران للصناعات األولية )التنقيب واإلنتاج( ملؤشر املخاطر/العائد الصناعي يف 
الفصول األخرية، وقد مسح رفع العقوبات على زيادة اإلنتاج والصادرات، يف الوقت الذي سيعزز فيه عودة 
رؤوس األموال منو اإلنتاج على املدى الطويل، واجلدير بالذكر أن إيران بصدد إعادة صياغة عقود التنقيب 

واإلنتاج، وجنباً إىل جنب هذه النقطة ستعمل على حتسني سجلها يف العوائد. 
- اخلالفات اجلارية بني احلكومة املركزية يف بغداد وحكومة إقليم كردستان على تقاسم العائدات 
قد سبب اضطرابات متكررة يف اإلنتاج والتصدير، ويستمر اخلالف ليشكل خطراً على مؤشر البلد فيما 
يتعلق بالصناعات األولية )التنقيب واإلنتاج(، على الرغم من أن هذه املخاطر قد ختفف إىل حٍد ما من 

تركيز منو اإلنتاج يف اجلنوب وحتسينات طرأت على أسعار النفط. 
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الصناعات الثانوية )التكرير والتسويق(: فرص محدودة: 

جدول مؤشر املخاطر/العائد للنفط والغاز يف الشرق األوسط للصناعات الثانوية )التكرير والتسويق( 
العائدات الصناعية 
للصناعات الثانوية 

)التكرير والتسويق(  

 العائدات القطرية 
للصناعات الثانوية 
)التكرير والتسويق( 

  عوائد 
الصناعات 
الثانوية 
)التكرير 

والتسويق( 

خماطر 
الصناعات 
الثانوية 
)التكرير 

والتسويق(  

 املخاطر 
القطرية 

للصناعات 
الثانوية 
)التكرير 

والتسويق( 

خماطر 
الصناعات 
الثانوية 

)التسويق 
والتكرير( 

مؤشر 
املخاطر/
العائد 

للصناعات 
الثانوية 
)التكرير 

والتسويق( 
املعدل 

48.936.045.750.066.056.448.91اإلمارات  

46.734.043.560.056.058.448.02ُعَمان 

56.736.051.510.066.032.445.83السعودية 

48.926.043.220.068.939.642.14قطر

51.136.047.310.049.225.740.85إيران 

30.030.030.060.061.360.539.26البحرين

42.224.037.715.060.633.236.37الكويت 
36.720.032.515.026.119.428.68العراق
17.828.020.350.027.240.926.59اليمن 
42.130.039.132.253.540.739.6املعدل 

 Note: Scores out of 100. with 100 the best. Source:  BMI

ستستمر قدرة التكرير يف الشرق األوسط بالنمو، طاملا ترمي احلكومات إىل التنويع االقتصادي من خالل 
التوسعات يف الصناعات الثانوية )التكرير والتسويق(، وحنن نتوقع زيادة مبقدار )1.9( مليون برميل يومياً 

يف غضون مخس سنوات حىت العام 2021. 
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تصنف املنطقة بأهنا فقرية يف مؤشر املخاطر/العائد للصناعات الثانوية )التكرير والتسويق(، مبعدل 
درجة )39.6( من )100(، وهذا يشمل عدداً من نقاط الضعف اهليكلية يف قطاع التكرير والتسويق يف 

املنطقة اليت تندمج بني احملدودية الشديدة يف الفرص ملستثمري القطاع اخلاص. 
إن الشركات اململوكة للدولة تسيطر على اجلزء األكرب من شركات التكرير والتسويق، وهناك عدد 

حمدود من املنافسني غري احلكوميني هلا.
إن اخلصخصة على نطام واسع هو أمر غري حمتمل، ومن مث فمن املشكوك فيه أن الداخلني اجلدد 

سيكون هلم القدرة على احلصول على موطئ قدم يف السوق. 
- ميكن لبيئة األعمال أن تكون حتدياً، ويكون التنظيم يف كثري من األحيان أمراً شاقاً. 

- إن درجات املنطقة عالية يف العوائد الصناعية، وتعكس األسواق احمللية الكبرية املتنامية ملنتجات 
الوقود املكرر، ونتوقع زيادة استهالك الوقود املكرر من )7.7( مليون برميل يومياً يف العام 2016 إىل 

)9.1( مليون برميل يومياً حبلول عام 2025.
إن االستخدام الواسع النطاق إلعانات الوقود تؤثر على الرحبية اإلمجالية للقطاع، على الرغم من 
أن اخنفاض أسعار النفط وما تبعه من اهنيار يف عائدات الدولة قد حفز جهود اإلصالحات يف عدد 
من األسواق يف مجيع أحناء املنطقة، ففي كل بلدان دول جملس التعاون اخلليجي ُسنِّت إصالحات يف 
)18( شهراً املاضية، وكانت الكويت قد خفضت اإلنتاج، ونتوقع أن حتصل التوسعات الكربى يف إيران 
واململكة العربية السعودية وسلطنة عمان؛ لتضغط باالجتاه التصاعدي لدرجات العوائد الصناعية لتلك 
األسواق. مع ذلك فإن القدرة اجلديدة مل تفعل شيئاً يذكر لتغيري أساسيات القطاع املغلق إىل حد كبري 

بوجه املشاركة الدولية. 
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العراق: مؤشر المخاطر/العائد    
مؤشر الصناعات األولية )التنقيب واإلنتاج(:

العائد: 
تبقى درجة املخاطر/العائد دون تغيري يف )Q177( مع توقع بقاء إنتاج النفط، والشروط املالية 
نفسها، إذ يضم البلد احتياطيات كبرية لكل من النفط والغاز، وحيمل على املدى الطويل توقعات إجيابية 
لنمو اإلنتاج؛ وهذا يعطي للعراق درجة كبرية للعوائد فيما يتعلق بالصناعات األولية )التنقيب واإلنتاج( 

بوجود موارد كبرية متاحة غري مستغلة. 
املخاطر:

إن درجة املخاطر املتصلة بالصناعات األولية )التنقيب واإلنتاج( سيئة، متأثرًة بعقود اخلدمة غري 
اجلذابة واملستويات العالية من الفساد وضعف سيادة القانون، إالَّ أن عقود رسوم الربميل الواحد تقدم حافزاً 
لشركات النفط والغاز لزيادة االستثمار، يف حني أن الدولة تكافح من أجل اسرتداد كلف املدفوعات. إن 
سوء حالة البنية التحتية املادية ألهنا من بني األهداف الرئيسة للتمرد- وكذلك سوء التخطيط والتصميم، 
أوقفا إمكانية النمو، فضاًل عن عدم االستقرار وهتديد تنظيم داعش يف الشمال واجلنوب اللذين يقفان 

حائاًل أمام ثقة الشركات اليت تتطلع للقيام باستثمارات طويلة األمد. 

مؤشر الصناعات الثانوية )التكرير والتسويق(:  
يف  والتسويق  التكرير  مبؤشر  يتصل  فيما  طفيف  بنحٍو  للمخاطر/العائد  العراق  درجة  حتسنت 
)Q177( على خلفية حتسن بيانات االقتصاد الكلي، ويظهر استهالك الوقود مؤشَر حتسُّن إالَّ أنه يبقى 

ضعيفاً مع بناء مصفاة جديدة بطاقة إنتاجية ضعيفة.
إن عدم فعالية املرافق واخنفاض التعقيد يف التكرير يضعان العراق يف وضع ضعيف يف تصنيف 
الصناعات الثانوية التكرير والتسويق )يف التصنيف العاملي للصناعات التحويلية(، وال يزال تأثري الدولة 
عالياً يف قطاع التكرير والتسويق، مع اهلامش احملدود جداً من املنافسة أو احلافز لالسثمار، وتعاين درجة 
العراق يف الصناعات الثانوية التكرير والتسويق من بعض العوامل اخلطرة فيما يتعلق باملخاطر االقتصادية 
قصرية األمد، واملستوى العايل من الفساد، وضعف البنية التحتية املادية واإلطار القانوين الضعيف. تشكل 
مشاريع التكرير اجلديدة خماطر باالجتاه التصاعدي على املدى الطويل هلذا القطاع، ومن املقرر أن يكون 
مصفاة كربالء جاهزاً للعمل حبلول عام 2020، اليت من شأهنا حتسني كفاءة الصناعات الثانوية )التكرير 
باالجتاة  والتسويق( ومردوداهتا. إن تطوير مصايف كل من ميسان والناصرية من شأنه أن يشكل خطراً 

التصاعدي إذا مل يتم إحراز تقدم ملموس.
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نظرة عامة على السوق:
نظرة عامة على سوق الطاقة يف العراق: 

جذَب تكاليف الرفع املنخفضة واملوارد اهلائلة حتت األرض عدداً من الشركات الكربى لالستثمار 
يف العراق، على الرغم من أن سوق التكرير والتسويق ما زال منخفضاً نسبياً؛ بسبب عقود النفط لرسوم 
الربميل الواحد، وميكن اللتزام احلكومة يف تسديد الديون والوفاء بالتزامات اسرتداد التكاليف اإلسهام 

بعودة االستثمار حينما تتحسن أسعار النفط. 

الهيكل التنظيمي: 
فإن  ذلك  مع  والغاز(،  النفط  العام )صناعة  اإلطار  لعام 2005  العراق  ينظم دستور مجهورية 
اإلطار الدستوري يفصح وبوضوح عن أن موارد النفط والغاز هي ملك للشعب العراقي، وتنص املادة 
)111( منه على اآليت: »النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي يف كل األقاليم واحملافظات« وهذا 

أدى إىل غموض يف حتديد السلطة املختصة على تنمية املوارد بني احلكومة املركزية واألقاليم. 
كنتيجة لذلك فإن العراق ميتلك حالياً نظاماً مزدوجاً، فحكومة بغداد تصدر اتفاقيات خدمة فنية 
يف وسط العراق وجنوبه، يف حني تقدم حكومة إقليم كردستان عقود تقاسم اإلنتاج لتطوير حقوهلا النفطية 

وتعمل على عقود تقاسم اإلنتاج  يف مشاريعها للغاز. 

النظام المالي:
تصدر احلكومة االحتادية للعراق عقود اخلدمة الفنية للصناعات األولية )التنقيب واإلنتاج(؛  إلنتاج 

النفط، وإن العناصر املالية األساسية هي على النحو االيت: 
جدول اتفاقيات اخلدمة الفنية للحكومة االحتادية

  20 سنة قابلة للتمديد ملدة مخس سنوات.مدة العقد  
رسوم مدفوعة األجر لكل برميل إضايف، اعتماداً على أداء اإلنتاجأجور التعويض 

نسبة  اسرتداد التكاليف    إىل  وتصل  عليها  املصادقة  اليت متت  التكاليف  اسرتداد كامل    
)50%( من عائدات النفط  

)35%( على شركات النفط ضريبة الدخل على شركات   
اليوجد  رسوم امتياز 
متغرية مكافأة توقيع 

Source: Ernst & Young
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تقدم حكومة إقليم كردستان اتفاقات تقاسم اإلنتاج لكل من إنتاج النفط والغاز، والشروط املالية الرئيسة   
على النحو اآليت: 

جدول اتفاقيات تقاسم إنتاج حكومة إقليم كردستان 
25 سنة قابلة إىل 30 سنة مدة  العقد 
)70-85%( تذهب إىل حكومة إقليم كردستان، أرباح النفط 

و)15-30%( إىل املقاولني 
ما يصل إىل )40%( للنفط اسرتداد التكاليف 

)15%( ضريبة الدخل على الشركات
)10%(رسوم امتياز 

متغريمكافئة توقيع 

نظام التراخيص:
مزادات  يف  عطاءات  أو  عروض  تقدمي  ألجل  مسبقاً؛  أهليتها  تثبت  أن  الشركات  على  جيب 
الرتاخيص العراقية،  وقد مت تقدمي هذا اإلجراء من أجل احلد من خماطر الفساد يف عملية تقدمي العطاءات. 

إن املعايري األساسية للنظر يف اإلثبات املسبق لألهلية هي: 
 - مستوى اإلنتاج الذي يقدمه حتالف الشركات على احلقل. 
- رسوم األجور املطلوبة للشركة من أجل تلبية هدف اإلنتاج. 

- جوالت الرتاخيص.
جدول احلقول املرخصة على وفق جولة الرتاخيص األوىل )حزيران 2009( 

االحتياطيات منطقة العقد 
)مليون برميل 

يومياً( 

األجر للربميل االلتزام بطاقة إنتاجية برميل يومياً منح لـ 
الواحد 

)بالدوالر 
األمريكي( 
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برتش برتوليوم  17.000الرميلة 
)50.5%(، شركة 

الصني الوطنية للنفط 
 )%49.5(

2.852  مليون 

غرب 
القرنة1-*

إكسون موبيل 8.700
)80%(، شل )%20(

2.331.9 مليون 

إيين )39.75%(، 3.870الزبري**
أوكسي )%31.25(، 

كوكاز )%30(

2مليون  1.23

*املنحة خارج جولة الرتاخيص يف كانون األول 2009. 

** تستثىن منها فائدة الدولة 

Source: BMI 

جدول احلقول املرخصة على وفق جولة الرتاخيص الثانية )كانون األول 2009( 
منطقة 
العقد 

تأريخ 
االكتشاف 

املساحة 
كيلومرت 
مربع 

االحتياطيات املوقع 
)مليون 
برميل( 

االلتزام بطاقة منح لـ *
إنتاجية   
برميل يومياً 

األعوام 
ملستوى 
اإلنتاج 

60 كم مشال 1979900جمنون 
غرب البصرة 

شركة شل 12.580
 ،)%56.25

برتوناس 
 )%43.75(

1.82020 مليون 

غرب 
II القرنة

65 كم مشال 1973288
غرب البصرة 

لوك اويل )%75(، 12.900
شركة نفط الشمال 

 )%25(

1.82017 مليون 

35 كم جنوب 300 1976حلفايا 
شرق العمارة 

4.100 شركة 4.100
الصني الوطنية 
للنفط )%50( 
برتوناس )%25( 
توتال )%25( 

535.0002023
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85 كم مشال 198496.25الغراف 
الناصرية 

 برتوناس )%60( 863
جابكس )%40(

230.0002023

50 كم جنوب 193449.5النجمة 
املوصل 

سونانكول 800
 )%100(

120.0002019

70 كم جنوب 192840القيارة 
املوصل 

سونانكول 858 
 )%100(

110.0002019

*يستثىن منها فائدة الدولة 

Source: BMI

جدول احلقول املرخصة على وفق جولة الرتاخيص الثالثة )تشرين الثاين2010( 

تأريخ احلقل 
االكتشاف 

املساحة 

كيلو مرت 
مربع 

االحتياطيات احملافظة 
)مليار مرت 
مكعب( 

االلتزام منح لـ*
بطاقة 

إنتاجية   
برميل يوميا

األجر ما 
يكافئ برميل 
النفط الواحد 

كوكاز )50%(158األنبار 1993360عكاز 
كازموين كاز 
**)%50(

4.15.50

TPAO 127دياىل 197960املنصورية 
)50%(، الكويت 
إنريجي )%30(، 
كوكاز )%20( 

3.37.00

الكويت 34بصرة 1969126سيبا 
إنريجي )%60( 

 TPAO
 )%40(

1.037.50

*يستثىن فائدة الدولة 

** مت سحبها 

 Source: BMI
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 جولة التراخيص الرابعة: 
عقد العراق جولة الرتاخيص يف آيار 2012 بعد أن مت تأجيلها أربع مرات خالل املدة من كانون 
الثاين من العام نفسه وكانت هناك اثنتا عشرة رقعة استكشافية معروضة للمزايدة، سبع منها للغاز الطبيعي 
ومخس للنفط اخلام. إن التطوير الناجح للرقع االستكشافية املستهدفة سيضيف )820( مليار مرت مكعب 
من الغاز، و)10( مليارات برميل من النفط إىل احتياطيات البالد. يف آب عام 2011 كانت هناك 

)41( شركة أجنبية مؤهلة لتقدمي عطاءات يف اجلولة. 

جولة التراخيص الخامسة: 
أعلنت وزارة النفط العراقية أهنا ستتلقى عروض جولة الرتاخيص اخلامسة القادمة على وفق شروط 
»خمتلفة متامًا« بعد النتائج املخيبة لآلمال جلولتها األخرية يف آيار 2012، أقيمت هذه اجلولة من أجل 

عرض )10( رقعات نفطية، ويعتقد إىل حٍد كبري أن يعرض الغاز يف احملافظات الغربية من العراق. 

طرح الحقول الصغيرة والمتوسطة للمزايدة :
يف تشرين الثاين عام 2016 حددت احلكومة )12( من احلقول الصغرية واملتوسطة احلجم اليت 
ثنائية؛ ألن احلقول األصغر من شأهنا  اتفاقيات  التنقيب واإلنتاج من خالل  تنوي منحها إىل مطوري 
بذلك  لتجلب  العراق؛  واإلنتاج( يف  )التنقيب  األولية  الصناعات  احلجم يف  متوسطة  الشركات  جذب 
مصدراً جيداً لالستثمار األجنيب، فضاًل عن ذلك فإن العراق يأمل أن تدخل اآلبار إىل اخلدمة بوتائر 
متسارعة نسبياً، ومن املقرر أن يتم تقدمي شروط عقود تلك املشاريع من قبل املقاولني، وإذا ما وافقت 
وزارة النفط رمبا ستكون أكثر جاذبية للشركات من الصفقات اليت مت التعاقد عليها يف احلقول الرئيسة، 

ويبقى من غري الواضح مدى جناح تلك العملية والوقت الذي ستستغرقه. 

البنية التحتية للنفط والغاز: 
إن البنية التحتية للنفط والغاز يف العراق -عمومًا- يف حالة سيئة؛ بسبب األضرار النامجة عن 

داعش، وقلة االستثمارات.
ميسان  ومصايف  مصايف كربالء  وإكمال  إيران  مع  يرتبط  الذي  اجلديد  الغاز  أنابيب  خط  إنَّ 

والناصرية احملتملة سيكونان من املشاريع األكثر أمهية خالل السنوات القادمة. 
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مصافي النفط: 
 تعود ملكية قطاع التكرير يف العراق إىل الدولة باستثناء املنشأتني املوجودتني يف إقليم كردستان، 
وعلى وفق شركات التكرير الثالث اململوكة للدولة والشركات املستقلة يف كردستان فإن الطاقة اإلنتاجية 
األصغر   التحتية  البنية  من  الكثري  فإن  ذلك  مع  يومياً.  برميل   )925.000( من  تقرتب  للعراق  االمسية 
متضررة أو متوقفة، بينما تبقى أجزءاٌ من مصايف الدورة والبصرة التعمل فيما خرجت مصفاة )بيجي( عن 

اخلدمة؛ ونتيجة لذلك فإننا نقدر طاقة التكرير الفعالة هي أقرب إىل )570.000( برميل يومياً.  
جدول املصايف العراقية 

القدرة اإلنتاجية )برميل يومياً( املوقع الشركة 
210.000الدورة شركة مدالند للتكرير 
170.000*املصفى الشمايل )بيجي( شركة مصايف الشمال 
140.000البصرة شركة مصايف اجلنوب 
140.000**صالح الدين )I وII ()بيجي(شركة مصايف الشمال 
30.000كركوك شركة مصايف الشمال 
30.000الصينية شركة مصايف الشمال 
30.000الناصرية شركة مصايف اجلنوب 
16.000حديثة شركة مصايف الشمال 
14.000القيارة شركة مصايف الشمال 
10.000الكسك شركة مصايف الشمال 
10.000ميسان شركة مصايف اجلنوب 
4.000املوصل شركة مصايف الشمال 

80.000أربيل )كاالك(  كار كروب 
80.000بازيان بيزهان بت 
 DNO 5.000مصفى طاوق

*توقف عن العمل بسبب األضرار وعمليات النهب. 
** مالحظة: ليس كل املنشآت قادرة على الوصول إىل الطاقة االمسية الكاملة، بينما يبقى من غري الواضح ما إذا كانت 

بعض املصايف الصغرية تعمل.
Source: MBI 
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المصافي المخطط إنشاؤها: 
الدولية لتصميم أربع مصايف جديدة  للشركات اهلندسية  العراق عقوداً  العام )2009( سلم  يف 
يف البالد كجزء من هدف احلكومة ملواجهة نقص الوقود من خالل تعزيز القدرة احمللية، وباجململ فإن 
القدرة اإلمجالية اجلديدة للمنشآت األربع هي )740.000( برميل يف اليوم بكلفة )10-20( مليار 
دينار. إن املصايف املخطط إنشاؤها ستكون يف )كربالء والناصرية وميسان وكركوك(، ومع ذلك -بالنظر 
للسوق العاملية اجملهزة جيداً وضعف الطلب على الوقود والفائدة األجنبية احملدودة- نتوقع أن يتم بناء 
مصفى كربالء فقط. وقد فاز حتالف الشركات بقيادة شركة هيونداي بعقد بناء مصفى كربالء ذي الطاقة 
اإلنتاجية )140.000( برميل يومياً اليت هي قيد اإلنشاء إىل اجلنوب من بغداد ويقدر للمشروع ذي 

كلفة )6( مليارات دوالر أن يبدأ حبلول عام 2020.  
إن االجتاه التصاعدي يأيت من مشروع ميسان، الذي حصل إىل موافقة احلكومة يف شباط عام 
2016، وقيل إنه قد مت وضع حجر األساس، مع ذلك ال يوجد دليل على وجود تقدم، فهذا املشروع 
يزمع االنتهاء منه يف العام 2019. من جهتها تتطلع  ذو الطاقة اإلنتاجية )150.000( برميل يومياً 

شركة نفط ذي قار أيضاً إىل إحياء مشروع مصفاة الناصرية، ومع ذلك ال يوجد أي دليل على التقدم.
 

جدول املصايف املخطط إنشاؤها يف العراق 
)برميل املوقع  اإلنتاجية  القدر 

يومياً( 
احلالة 

رحبت شركة هيونداي عقد بناء يف كانون الثاين 
من العام 2014 بقيمة 6 مليارات دوالر

بدأت أعمال البناء يف شباط 140.0002014كربالء 
حتولت األسهم إىل شركة نفط ذي قار اليت من 300.000الناصرية 

املقرر أن تعمل على إحياء املشروع 
تشري التقارير إىل أن شركيت )ساتارمي، وواهان( 150.000ميسان

قد بدأتا البناء يف شباط 2016 
متت املصادقة، لكن مع ذلك اليوجد تقدم 150.000كركوك 
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منافذ/ موانئ النفط:
على الرغم من أن العراق ميكنه الوصول إىل اخلليج العريب عرب شط العرب فضاًل عن وجود إطاللة 
صغرية على الساحل، إالَّ أن العدد احملدود من املنافذ املناسبة يف املنطقة تعين أن معظم النفط العراقي 
يصدر من طريق اثنني من موانئ النفط العائمة على اخلليج، املعروفة مبيناء )البصرة( )ميناء البكر سابقاً( 
وميناء )خور العمية(، وكجزء من مشروع شركة إكسون موبيل لتوسيع قدرة تصدير النفط اخلام العراقي، 
فقد شهد ميناء البصرة توسعاً كبرياً ورفع القدرة التصديرية للميناء من )1.8( مليون برميل يومياً يف العام 
2007 إىل )4.3( مليون برميل يومياً يف تشرين الثاين عام 2013. إن ملينائي خور العمية والبصرة مخسة 
أنظمة إرساء كٌل منها قادر على التعامل مع )900.000( برميل يومياً، وقد زادت قدرة العراق التخزينية 
بإضافة أربعة خزانات جديدة بالقرب من البصرة يف أواخر عام 2013، إن )8.5( مليون برميل للقدرة 
التخزينية اجلديدة ساعدت على ختفيف من وطأة اضطراب اإلمدادات النامجة عن الطقس أو مشكالت 

فنية. 
 خطوط أنابيب النفط: 

مع تصدير اجلزء األكرب نسبياً قريب للتصدير البنية التحتية يف البصرة، واخلطوط أنابيب النفط 
الرئيسة يف مشال العراق. األنابيب تربط احلقول النفطية الرئيسة يف كركوك وطق طق وطاوكي مع ميناء 

جيهان يف تركيا عرب نقطة تصدير فيشخابور. 
جدول خطوط األنابيب الرئيسة يف العراق

االمسية املوقع اجتاه خط األنابيب االسم  الطاقة 
برميل باليوم( 

احلالة 

فيشخابور إىل ميناء جيهان خط أنابيب جيهان
)يف تركيا(

1.100 خط 1.100  و500جنوب تركيا
األنابيب يعمل

يعمل300كردستانخورمالة دوم إىل فيشخابورخورمالة-فيشخابور
يعمل150كردستانطق طق إىل خورمالةطق طق – خورمالة
يعمل350كردستانحقل طاووق إىل فيشخابورطاووق-فيشخابور

متضرر600كردستانكركوك إىل فيشخابوركركوك – فيشخابور
خط أنابيب كركوك-

تريبويل
كركوك إىل بانياس )يف 

سوريا( وإىل تريبويل )لبنان(
متوقف عن 700كردستان

العمل

Source: Natural resources ministry. EIA
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أنابيب الغاز:
تفعل مسارات خط األنابيب احمللية املصاحب من حقل النفط، ويعمل حمور خط أنابيب الرئيس  
التحتية  البنية  الغاز وجتهيز  البصرة باجتاه بغداد، وهناك نقص كبري يف جتميع  بني كركوك وبغداد، ومن 

لالستفادة من الغاز املصاحب. 
ومن املقرر أن تقوم شركة )جينيل( بطرح مناقصة خلط أنابيب من )مريان وبينا باوي( إىل تركيا يف 
العام H216( 2016(؛ وهذا من شأنه تسليم ما يصل إىل 10 مليارات مرت مكعب من الغاز إىل تركيا 

ابتداًء من عام 2019. 

خط أنابيب غاز إيران-العراق: 
وقعت بغداد وطهران رمسياً صفقة توريد لتصدير الغاز الطبيعي إىل العراق، ويتضمن االتفاق أن 
الغاز من حقل  التدفقات األولية حبدود )7( ماليني مرت مكعب يومياً، وخط األنابيب سينقل  تكون 
)بارس( جنوب إيران إىل حمطة كهرباء املنصورة يف دياىل وإىل ثالث حمطات أخرى يف بغداد، وقد أفادت 

تقارير بأن شحنات الغاز بدأت منذ منتصف العام 2016. 
هناك اتفاق مبيعات غاز ثاٍن مت توقيعه يف هناية العام 2015 من أجل تزويد البصرة بـ )35-20( 
مليون برميل يومياً،  وحبسب تقارير فإن بناء األنابيب اجلديدة يف )األحواز( -الذي يبعد 100كم عن 
خط أنابيب إجيات-6- هو قيد اإلنشاء، وأشارت التقارير إىل أن خط األنابيب يتم بناؤه اآلن على 

احلدود وميتد إىل البصرة، ومن املقرر أن يتم تدشني مشروع السنوات الست يف العام 2017. 

 نظرة إقليمية عامة:
نظرة إقليمية عامة على النفط والغاز يف الشرق األوسط: 

األوسط من  الشرق  الغاز يف  النفط والسيما  إنتاج  إن   :)BMI الدولية)  األعمال  رؤية مرصد 
املقرر أن تشهد منواً كبرياً على مدى السنوات العشر القادمة، واجلهود املبذولة يف سبيل تنويع االقتصادات 
ستفضي إىل توسيع اإلنتاج احمللي من الغاز، وإن مشاريع البرتوكيمياويات والتكرير اجلديد ستعمل على 

اطالق النفط للتصدير وكذلك تعظيم قيمة وتنويع املنتجات النفطية املصدرة. 
 )BMI( ولتسليط الضوء على املوضوعات الرئيسة اليت تدعم توقعات مرصد األعمال الدولية
بشأن النفط والغاز يف الشرق األوسط، ستكون لدينا مقارنة بني البلدان على أساس املؤشرات الرئيسة 

اآلتية. 
- إنتاج النفط. 

- استهالك النفط.
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- قدرة التكرير. 
- إنتاج الغاز.

- استهالك الغاز. 
إنتاج النفط تزايد إنتاج السوائل:

تستمر زيادة اإلنتاج يف الشرق األوسط يف ظل هبوط األسعار، وتأيت أغلب هذه الزيادة من العراق 
وإيران، على الرغم من أن اململكة العربية السعودية والكويت واإلمارات العربية املتحدة  من املتوقع أن تزيد 
إنتاجها من النفط يف العام 2016، ونتوقع زيادة إنتاج اخلام واملكثفات والغاز الطبيعي املسال يف الشرق 
األوسط بنسبة )11.4%( أي من )30.2( مليون برميل يومياً إىل )33.7( مليون برميل يومياً من العام 

2016 إىل العام 2025. 
السعودية والكويت واإلمارات والعراق -األسواق  العربية  اململكة  يف  قوياً  احلفر  يزال معدل  وال 
الرئيسة اليت وضعت الستمرار خطط التوسع يف التنقيب واإلنتاج- من أجل االستفادة من اخنفاض اإلنتاج 

من البلدان اليت هي خارج منظمة أوبك. 
 

ستحافظ اململكة العربية السعودية على مستويات إنتاج قوية من أجل دعم قطاع التكرير املتنامي 
لديها، يف الوقت الذي تسعى فيه على األقل اإلبقاء على حجم الصادرات، وتلتزم البالد يف احلفاظ على 

قدرهتا على إنتاج اخلام مبستوى )12.5( مليون برميل يومياً. 
تستثمر الكويت من أجل الوصول إىل هدفها املتمثل بزيادة القدرة اإلمجالية للخام بنسبة )3.165( 
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ماليني برميل حبلول عام 2017 و )4.0( ماليني برميل يومياً حبلول العام 2020، وقد طرح مشروع 
حقن املياه للمناقصة يف أيلول من أجل تعزيز اإلنتاج من حقل )بركان(. 

هتدف دولة اإلمارات العربية املتحدة إىل زيادة إنتاج النفط اخلام إىل )3.5( مليون برميل يومياً 
حبلول هناية عام 2018، واحلفاظ على ذلك اإلنتاج ملدة 25 سنة، إن توسعات )إكسون موبيل( للتنقيب 

واإلنتاج يف حقل )زاكوم( والشركاء اجلدد يف منطقة عمل شركة )توتال( سيدعم اإلنتاج. 
أما هدف العراق فيتمثل بزيادة إنتاج النفط من )5.5( ماليني برميل يومياً إىل )6.0( ماليني 
حقوله  عليها يف كربيات  املتعاقد  اإلنتاجية  الطاقة  مستويات  تدعمه  عام 2020،  حبلول  يومياً  برميل 
هو  وحلفايا(  والزبري،  وجمنون،  القرنة-2،  وغرب  )الرميلة،  حلقول  اإلنتاجية  الطاقة  مجع  إن  النفطية. 

)5.55( مليون برميل يومياً. 
كان إليران يف العام 2016 األثر األكرب مع زيادة باإلنتاج تصل إىل حوايل )750.000( برميل 
يومياً منذ رفع العقوبات يف كانون الثاين 2016، وحنن حالياً ال نتوقع مزيداً من االجتاه التصاعدي إليران، 
على الرغم من االجتاه التصاعدي ملا بعد 2020 ميكن أن يعتمد على مدى جاذبية عقود النفط يف إيران 
)IPC(، إن إيران هتدف إىل أن يصل مستوى اإلنتاج لديها إىل 4.8 مليون برميل حبلول آيار 2021. 

من املتوقع أن تكافح عمان وقطر واليمن، على الرغم من أن اليمن غارق يف الصراع، مع معاناة 
بالنظر  انتعاش  أي  النتوقع  املاضيني، وحنن  العامني  النفط خالل  إنتاج  مستويات  على صعيد  شديدة 

لالفتقار إىل خارطة واضحة للسالم، والضرر املستمر حلقول النفط والبنية التحتية. 
أما سلطنة ُعمان فستكافح من أجل دعم إنضاج إنتاج النفط، مع عدد من املشاريع اليت تنطوي 
على تكلفة أكرب لتقنيات استخراج النفط احملسن، فاخنفاض أسعار النفط يهدد زيادة االستثمار على 
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املدى الطويل، وباملثل أيضاً يف قطر فإن مشاريع استخراج النفط احملسن تقدم اجتاها تصاعدياً أماًل جلاذبية 
يف بيئة األسعار احلالية. 

استهالك النفط والغاز وإصالح اإلعانات يعمل على ضبط الطلب:  
إن اخنفاض أسعار النفط يدفع إصالح إعانات الوقود طاملا تعاين املوازنات احلكومية من اخنفاض 
اإليرادات، وقد نفذت بلدان جملس التعاون اخلليجي )GCC( تغريات من أجل زيادة أسعار املضخات 

بالنسبة للبنزين ويف بعض األحيان الكازولني.
إن تثبيط منو الطلب على الوقود املكرر سيكون ضرورياً من أجل منع الدول من ختفيض مستويات 
صايف تصدير النفط، بينما توفر أسعار النفط املنخفضة وقتاً مفيداً لتطبيع األسعار مع املستويات الدولية. 

لقد شهدت كل الدول الرئيسة يف الشرق األوسط زيادة يف أسعار الوقود منذ منتصف عام 2015. 

جدول معدل أسعار ضخ البنزين يف حزيران 2015 وأيلول 2016 )دوالر/لرت( 
أيلول 2016حزيران 2015

0.120.23اململكة العربية السعودية
0.200.34الكويت

0.260.38قطر
0.270.41البحرين
0.290.43*عمان

0.470.48**اإلمارات العربية املتحدة
* يتم مراجعتها شهرياً على وفق أسعار النفط العاملية. 

** التدقيق اعتباراً من 19 أيلول 2016 .

Source:  globalpetrolprices.com 
على الرغم من ارتفاع أسعار الوقود يف الشرق األوسط، إالَّ أهنا تظل من بني املعدالت األدىن 
يف العامل، وكنتيجة لذلك، فإنه من املتوقع أن تشهد أمناط االستهالك تباطؤاً لكن يبقى منواً إجيابياً قوياً 
)ينظر خماطر إصالح إعانات االستهالك 26 متوز(، حنن أيضاً نتوقع التحول من الوقود األعلى جودة إىل 
الدرجات األدىن؛ نظراً لالرتفاع الكبري باألسعار الذي حصل يف وقود األوكتان ذي نسبة )98 و95(، 
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قطاعي  االقتصادي -والسيما يف  التوسع  سياسة  إن  أقل.  ارتفاعاً  )91 و88(  النسب  فيما شهدت 
التكرير والبرتوكيمياويات- ستستمر يف زيادة الطلب على النفط، يف حني يواصل النمو السكاين ومبيعات 

السيارات تعزيز الطلب احمللي. 
نتوقع زيادة استهالك الشرق األوسط للمنتجات املكررة من )1.8( مليون برميل يومياً يف العام 
2016 إىل )9.5( مليون برميل يومياً يف العام 2025، أي سجل اخنفاضاً حوايل )0.65( مليون برميل 
يومياً عن توقعاتنا للعام 2015. ومن املتوقع أن ينمو االستهالك بنسبة أكثر من )16.8( باملئة، أي 

أقوى بكثري من توقعاتنا للنمو يف إنتاج النفط بنسبة )11.4( باملئة. 
إسرائيل هي االستثناء الوحيد يف هذا االجتاه، إذ مت تكييف االستهالك مع احنسار األسعار على 
مدى السنوات العشر املقبلة، وأن الزيادة الكبرية يف إنتاج الغاز الطبيعي سيدعم استخدام أكرب للغاز، 

والسيما يف الكهرباء والصناعة، ولكن أيضاً يف قطاع النقل. 

من املتوقع أن حيجم منو االستهالك القوي صايف صادرات النفط، إذ إن الطلب األكرب على الوقود 
احمللي سيؤثر على الصادرات، وهناك مزيد من التطورات يف قطاع الغاز الطبيعي والطاقة املتجددة لدعم 
توليد الكهرباء سيعمل على إطالق كميات أكرب من النفط للتصدير، على الرغم من أن حجم الصادرات 

يف معظم بلدان الشرق األوسط سيبقى ثابتا نسبياً. 
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القدرة التكريرية المصافي العمالقة للمنافسة الخارجية:
مع وفرة املواد اخلام منخفضة التكلفة والدعم احلكومي على نطاق واسع لتنويع االقتصاد بعيداً عن 
صادرات النفط اخلام، فإن طاقة التكرير يف الشرق األوسط يتوقع أن تنمو بشدة خالل عشر سنوات. 
وحنن نتوقع زيادة طاقة التكرير من )9.2( مليون برميل يومياً يف العام 2016 إىل )11.1( مليون برميل 

يومياً حبلول عام 2025. 
جديدة  مبشاريع  املباشرة  األجنبية  االستثمارات  من  عدد  عرب  اجلديدة  االستثمارات  ستنتشر 

واستكمال أخرى قائمة، إالَّ أن املسامهني الرئيسني يف عملية النمو هم على النحو االيت: 
- قامت اململكة العربية السعودية بتطوير منشاة )جيزان( ذات الطاقة اإلنتاجية )400.000( 

برميل يومياً ومن املقرر أن تبدأ يف العام 2018. 
اإلنتاجية  الطاقة  ذي  الزور  ملصفاة  دوالر  مليار   )11.5( بقيمة  عقودا  الكويت  منحت   -

)615.000( برميل يومياً، وترمي إىل أن يبدأ العمل حبلول عام 2020. 
- منح العراق عقداً ملصفاة كربالء بطاقة إنتاجية )140.000( برميل يومياً يف حزيران 2015 

ومن املقرر أن يكتمل حبلول عام 2020. 
من املقرر أن تدشن إيران املرحلة األوىل ملصفاة جنمة اخلليج العريب يف أوائل عام 2017 بطاقة 
إنتاجية )120.000( برميل يومياً، وتعقبها مرحلتان، بطاقة إنتاجية )120.000( برميل يومياً لكلتا 

املرحلتني، وقد إقرتحت البالد أيضاً برامج واسعة لتعزيز حتديث املرافق العائمة. 
ستعزز التوسعات يف رأس )لفان( يف قطر )Q416(، و)صحار( يف عمان )2017( و)سرتة( يف 
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البحرين )2018( زيادة طاقة تكرير اخلام.
نسبياً؛  ثباتاً  الرئيسة  االستهالك  أسواق  يف  املستورد  الوقود  على  الطلب  يشهد  أن  املتوقع  من 
األمر الذي سيجرب الشرق األوسط أن تتكئ على آسيا يف صادرات الوقود، فقد بىن الصني واهلند أيضاً  
مراكزهم احمللية للتكرير، وترك السوق العاملية املزدمحة بنحو متزايد، مع ذلك فإن املنشآت اجلديدة اليت 
بنيت يف الشرق األوسط اليت تستفيد من الوصول إىل املواد اخلام منخفضة الكلفة، هي ذات فاعلة وذات 

كفاءة اقتصادياً، وهي حتوي مزايا يف سوق الوقود التنافسية.     

إنتاج الغاز الزخم وراء تسارع وتيرة إنتاج الغاز:
إن وضع إنتاج الغاز يف الشرق األوسط يف تناٍم طاملا أن املنطقة تسعى ليحل الغاز حمل النفط 
األكثر تكلفة وكفاءة يف توليد الطاقة )ينظر اخنفاض أسعار النفظ يدعم مشاريع الغاز 15آب(؛ وهذا 
يتضمن إطالق مزيد من النفط اخلام للتصدير أو احليلولة دون احنسار الصادرات مع ارتفاع الطلب احمللي. 
العام 2016 إىل  باملئة من  بنسبة )12.2(  الشرق األوسط  الطبيعي يف  الغاز  إنتاج  نتوقع زيادة  وحنن 
العام 2025، أي يرتفع من )675( مليار مرت مكعب إىل )757( مليار، مع احتمال أكرب يف االجتاه 

التصاعدي إليران باالعتماد على شركة البرتول املستقلة )IPC( الستيعاب املستثمرين األجانب. 
إن اجلزء الكبري من الغاز يف الشرق األوسط هو غاز مصاحب حلقول النفط، وعدد قليل من 
البلدان وضعت بنية حتتية كافية جلمع تلك املوارد ونقلها إىل مراكز الطلب، ومما يثبط مزيداً من التقدم هو 
أن العديد من البلدان ليس لديها أنظمة مستقلة حتكم إنتاج الغاز املصاحب؛ األمر الذي يفضي إىل عدم 
الوضوح بشأن املنح من أجل حتويل الغاز إىل قيمة مالية؛ ونتيجة لذلك فإن كميات كبرية من الغاز اليت 
حترتق ميكن أن تكون ذات قيمة مالية -والسيما يف إيران والعراق واململكة العربية السعودية- على الرغم 
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من وجود بعض التقدم للحد من ذلك. 

الغاز غير المصاحب سيكون أكبر مساهم في إنتاج الغاز الجديد: 
التطور حلقل  الغاز من خالل مزيد من مراحل  إنتاج  التصاعدي من  أغلب االجتاه  إيران  تضم 
جنوب بارس، فالصعود إىل املراحل )17 و18 و19(، وكذلك احلال )20و21 و11( ميكن أن يضيف 

أكثر من )60( مليار مرت مكعب من الطاقة اإلنتاجية يف السنوات اخلمس املقبلة. 
حترز عمان تقدماً يف مشروع غاز )خزان( الذي سيعزز من إنتاج الغاز بنسبة )15( مليار مرت 

مكعب يف العام 2017. 
أما يف اململكة العربية السعودية فإن مشروع غاز )واسط( هو أساساً قلل من حرق اخلام خالل 
العام 2016 ليدعم صادرات النفط، وتطوير حقل غاز )الفطحلي( )26 مليار مرت مكعب( سيعطي 

دعماً كبرياً لنمو الغاز يف العام 2019. 
مشروع )مريان( )8 مليار مرت مكعب( يف إقليم كردستان يف العراق و)ليفثان( )12 مليار مرت 
مكعب( يف إسرائيل و)بارزان( مرحلة 2 )10 مليار مرت مكعب( يف قطر، ستكون أيضاً إضافات كبرية 

يف السنوات القليلة القادمة. 

استهالك الغاز النمو الصناعي وإمداد الطاقة لالستهالك:
ستشهد كل البلدان يف الشرق األوسط منواً يف استهالك الغاز على مدى السنوات العشر املقبلة 
وهذا سيكون بوترية أسرع من منو اإلنتاج، ونتوقع زيادة يف استهالك الغاز من )552( مليار مرت مكعب يف 
العام 2016 إىل )705( مليارات مرت مكعب يف العام 2025، بزيادة قدرها )27.7( باملئة، وسيكون 



مركز البيان للدراسات والتخطيط

71

الدافع من وراء زيادة االستهالك هو ازدهار قطاع التكرير والتسويق يف املنطقة -والسيما البرتوكيمياويات- 
وإعادة توجيه قطاع الكهرباء تدرجيياً من النفط إىل اجليل الذي يعمل بالغاز، ويستمر النفط لكي يستخدم 
يف حمطات توليد الكهرباء بسبب عدم كفاية توفري الغاز يف حني بعض حمطات الغاز الكهربائية معطلة 
أو تعمل بطاقة منخفضة نظراً لنقض التجهيز، وستعمل إعادة حقن الغاز يف مجيع أحناء الشرق األوسط 

للحفاظ على ضغط خزانات النفط يف احلقول الناضجة. 
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 جدول إنتاج النفط والغاز وتكريره وجتارته يف الشرق األوسط
201420152016f2017f2018f2019f2020f2021f2022f2023f2024f2025f

إنتاج النفط يف 
الشرق األوسط، 
)000(، برميل 

يومياً 

27,71229,20230,22630,83131,23331,43331,74232,21632,61232,97133,30933,683

استهالك نفط 
الشرق األوسط 
، )000( برميل 

يومياً 

7,9768,1278,1628,3128,4978,6188,7888,9489,1079,2609,4049,536

صايف صادرات 
نفط الشرق 

األوسط )000(، 
برميل يومياً 

19,73521,07622,06422,51922,73622,81522,95423,26823,50523,71123,90624,148

قدرة تكرير النفط 
يف الشرق األوسط، 

)000( برميل 
يومياً 

8,6469,4639,2169,41710,00110,23111,07611,07611,07611,07611,07611,075

إنتاج الغاز يف 
الشرق األوسط 
مليار مرت مكعب

601.9626.1675.0705.1720.4729.5749.6762.4763.0762.4760.6757.2

استهالك الغاز يف 
الشرق األوسط 
مليار مرت مكعب

471.5504.8552.2576.0591.3605.5629.3645.0662.6676.3690.1705.1

صايف صادرات 
الغاز يف الشرق 

األوسط مليار مرت 
مكعب 

130.4121.3122.8129.1129.1124.0120.2117.3100.486.270.552.1

صايف صادرات 
الغاز الطبيعي 

املسال يف الشرق 
األوسط )مليار مرت 

مكعب( 

131.8117.5120.4132.7133.9123.5112.1102.587.876.463.749.1
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جدول فهرست املصطلحات  

AORاستخراج نفط إضايفKCTSنظام نقل كازخستان حبر قزوين

APAمنح ملناطق حمددة مسبقًاkmكيلو مرت

APIمعهد البرتول األمريكيLABالبنزين القلوي

BblبرميلLDPEالبويل إثيلني منخفض الكثافة

Bcmمليار مرت مكعبLNGالغاز الطبيعي املسال

b/dبرميل يوميًاLPGالغاز النفطي املسال

Bnمليارmمرت

Boeبرميل من املكافئ النفطيmcmألف مرت مكعب

BTCخط أنابيب باكو-تبليسي-جيهانMcmمليون مرت مكعب

BTUوحدة حرارية بريطانيةMEAالشرق األوسط وأفريقيا

Capexنفقات رأمساليةmnمليون

CBMامليثان من طبقات الفحم احلجريMoUمذكرة تفاهم

CEEوسط وغرب أوروباmtطن مرتي

CPC كونسورسيوم خط أنابيب حبر قزوين )شركة
أنابيب حبر قزوين(

MWميغا واط

CSGطبقات الفحم احلجري األسرتايلna غري مطابق/متوفر

DoEوزارة الطاقة األمريكيةNGLالغاز الطبيعي املسال

EBRDالبنك األورويب للبناء والتنميةNOCشركة النفط الوطنية

EEZمنطقة اقتصادية خالصةOECDمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية

e/fتقديرات/توقعاتOPECمنظمة البلدان املصدرة للنفط

EIAإدارة معلومات الطاقة األمريكيةPEالبويل إثيلني

EMأسواق ناشئةPPعديد الربوبيلني

EORحتسني/ تعزيز استخراج النفطPSAاتفاقية تقاسم اإلنتاج

EPSAاتفاقية تقاسم اإلنتاج والتنقيبq-o-qعلى أساس فصلي

FIDقرار االستثمار النهائيR&Dالبحث والتطوير

FDIاالستثمار األجنيب املباشرR/Pاالحتياطيات/اإلنتاج
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FEEDهندسة الواجهة األمامية وتصميمهاRPRنسبة االحتياطيات إىل اإلنتاج

FPSOختزين اإلنتاج العائم ونقلهSGIمبادرة الغاز االسرتاتيجية

FTAاتفاقية التجارة احلرةSolالتصريح عن النوايا

FTZمنطقة التجارة احلرةSPAاتفاقية البيع والشراء

GDPالناتج احمللي اإلمجايلSPRاحتياطي النفط االسرتاتيجي

G&Gجيولوجي وجيوفيزيائيt/dطن يوميًا

GoMخليج املكسيكtcmترليون مرت مكعب

GSمسح جيولوجيtoeطن من النفط املكافئ

GTLحتويل الغاز إىل سائلtpaطن سنويًا

GWغيغا واطTRIPS االتفاقية حول اجلوانب التجارية حلقوق
امللكية الفكرية أو اتفاق تريبس

GWhغيغا واط/ ساعةtrnترليون

HDPEبويل إيثيلني عايل الكثافةT&Tترينيداد وتوباجو

HoAالبنود الرئيسة احملددة لإلتفاقيةTTPC الشركة التونسية ألنبوب الغاز العابر
للبالد التونسية

IEAوكالة الطاقة الدوليةTWhترياواط/ساعة

IGCCالدورة املركبة للتغويز املتكاملةUAEاإلمارات العربية املتحدة

IOCشركة النفط الوطنيةUSGSمسح جيولوجي أمريكي

IPIخط األنابيب-اإليراين الباكستاين- اهلنديWAGPخطوط أنابيب غاز غرب أفريقيا

IPOالعرض العاّم األويلWIPOاملنظمة العاملية للملكية الفكرية

JOCشركة عمليات مشرتكةWTIخام غرب تكساس املتوسط

JPDAمنطقة تطوير نفطية مشرتكةWTO منظمة التجارة العاملية

Source: BMI

المنهجية: 
منهجية التوقعات الصناعية ملرصد األعمال الدولية: 

تقنيات  أفضل  باستخدام  توليدها  يتم   )BMI( الدولية الصناعية ملرصد األعمال  التوقعات  إن 
املمارسات من مناذج السالسل الزمنية والسببية لالقتصاد القياسي، والشكل الدقيق لألمنوذج قد استخدمناه 
بشكل خمتلف من صناعة إىل أخرى، يف كل حالة يتم حتديدها، على وفق املمارسات املتبعة من خالل 
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امليزات السائدة لبيانات الصناعة اليت جيري فحصها. 
إن الشائع يف حتليلنا لكل صناعة هو استخدام عامل متجهات االحندار الذايت. إن أمنوذج متجه 
االحندار الذايت يتيح لنا التوقع باستخدام أكثر من متغري للتأريخ نفسه كمعلومات توضيحية، فعلى سبيل 
املثال حينما نتوقع أسعار النفط فإننا ميكن أن نضمن معلومات حول استهالك النفط والعرض والطاقة 
اإلنتاجية، ومع ذلك حني التنبؤ لبعض متغريات املكونات الفرعية لصناعتنا يتم استخدام متغري التاريخ 
نفسه الذي غالباً ما يكون أسلوباً مرغوباً فيه أكثر يف التحليل، ومثل هذا املتغري املنفرد يف التحليل يسمى 
األمنوذج أحادي املتغري، وقد استخدمنا الشكل األكثر شيوعا وتنوعاً من األمنوذج أحادي املتغري: أمنوذج 

.)ARMA( عامل االحندار الذايت واملتوسط املتحرك
التكاملي-املتوسط املتحرك، تكون غري  ويف بعض احلاالت، فإن تقنيات مناذج االحندار الذايت 
مناسبة؛ بسبب عدم كفاية املعلومات التارخيية أو هناك ضعف يف نوعية البيانات، ويف مثل هذه احلاالت 

فإننا نستخدم أما طرق التجزئة التقليدية وإما طرق التنعيم كأساس للتحليل والتنبؤ. 
  يستخدم مرصد األعمال الدويل )BMI( مؤشرات املربعات الصغرى )OLS( يف التحليل، ومن 
أجل تفادي االعتماد على وجهات النظر الذاتية وتشجيع استخدام وجهات النظر املوضوعية، يستخدم 

املرصد طريقة التحليل “من العام إىل اخلاص”.
 استخدم املرصد بشكل أساسي األمنوذج اخلطي، لكن النماذج غري اخلطية مثل أمنوذج سجل 
اخلطّية، مت استخدامها حني الضرورة، وخالل حقب الصدمة الصناعية، على سبيل املثال حينما تعوق 
األحوال اجلوية السيئة اإلنتاج الزراعي، فيتم حينها استخدام متغريات ومهية من أجل حتديد مستوى التأثري. 
إن التنبؤ الفعال يعتمد على االختيار املناسب ألمنوذج االحندار، وقد اختار مرصد األعمال الدولية 

األمنوذج األفضل على وفق معايري واختبارات خمتلفة، على سبيل املثال ال احلصر: 
- معامل التحديد )R2( خيترب القوة التفسريية، ومعامل التحديد )R2( يأخذ درجة احلرية يف 

احلسبان. 
- اختبار حركة االجتاه وحجم املعامالت. 

 .)p p-value و/أو قيمة t اختبار الفرضية لضمان أن املعامالت مهمة )عادة اختبار -
النتائج يتم تقييمها من أجل التخفيف من القضايا ذات الصلة باالرتباط الذايت والقيم  - كل 

اخلطية املتعددة. 
استخدم مرصد األعمال الدولية )BMI( أفضل أنموذج للقيام بالتنبؤ: 

إن التدخل البشري يؤدي دوراً حمورياً ومرغوباً يف كل التوقعات الصناعية ملرصد األعمال الدولية، 
فاخلربة والدراية واملعرفة للبيانات الصناعية واجتاهاهتا تضمن أن احملللني يضعون أيديهم على التصدعات 
البنيوية والبيانات الشاذة ونقاط التحول واخلصائص املومسية حيث ال تستطيع عملية التنبؤ امليكانيكية 
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البحتة الوصول إىل سرب أغوارها. 
المنهجية قطاع خاص: 

هناك العديد من املعايري الرئيسة اليت تقود توقعاتنا لكل مؤشر الطاقة 
إمدادات الطاقة: 

يعطي هذا عرض النفط اخلام والغاز الطبيعي واملنتجات النفطية املكررة والطاقة الكهربائية اليت 
حتدد بنحو كبري مبستويات االستثمار والقدرة املتاحة ومعدالت استخدام احملطة والسياسة الوطنية. وبالتايل 

فإننا درسنا ما يأيت : 
- سياسات الطاقة الوطنية، األهداف املعلنة ومستويات االستثمار. 

- البيانات اخلاصة بطاقة الشركة اإلنتاجية وأهداف اإلنتاج والنفقات الرأمسالية وذلك باستخدام 
مصادر الشركة الوطنية واإلقليمية واملتعددة اجلنسيات. 

الدولية IEA( وإدارة  الطاقة  املنظمات وتوقعاهتا مثل )أوبك ووكالة  الدولية ودليل  - احلصص 
.)IEA( معلومات الطاقة األمريكية

استهالك الطاقة: 
مت استخدام خليط من األساليب لتوليد توقعات الطلب وتطبيق ما يتناسب مع كل دولة على 

حدة. 
النمو االقتصادي األساسي للناتج احمللي اإلمجايل للدول/األقاليم بشكل منفرد، مصدرها التقديرات 

 . )BMI( اليت نشرها مرصد األعمال الدولية
العالقات التأرخيية بني منو الناتج احمللي اإلمجايل ومنو الطلب على الطاقة يف كل بلد على حدة، 

ويتم حتليلها واستخدامها كأساس للتنبؤ مبستويات االستهالك.
التوقعات احلكومية للطلب على النفط والغاز والكهرباء. 

الدولية  الطاقة  الثالث على الطلب اإلقليمي من منظمات مثل: و)كالة  توقعات وكالة الطرف 
 .)OPEC وأوبك )EIA( وإدارة معلومات الطاقة األمريكية )IEA(

احملددة  االستثمارية  املستويات  أو  الشركة  أساس  على  اإلنتاجية  الطاقة  زيادة  توقعات  استقراء 
للدولة. 

تدقيق شامل: 
  قمنا مبقارنة توقعات احلكومة و/أو وكالة الطرف الثالث مع ما تعلنه الشركات العاملة يف كل بلد 
من إنفاق وخطط توسيع يف الطاقة اإلنتاجية، وحينما ترتاكم نستخدم البيانات اخلاصة بالشركة كأمناط 
لإلنفاق املادي لتحديد قدرة العرض والطلب، وباملثل أيضاً حنن قمنا مبقارنة خطط التوسع يف الطاقة 
بتدقيق  نقوم  اإليرادات  أو  الصادرات  إىل  البيانات  تشري  وحينما  والطلب،  العرض  وتوقعات  اإلنتاجية 
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القدرات املوجودة أو االستمارات املطلوبة يف البنية التحتية. 
المصادر :

تشمل اهليئات الدولية املذكورة آنفاً، مثل )أوبك، ووكالة الطاقة الدولية )IEA(، وإدارة معلومات 
الطاقة األمريكية )EIA(، فضاًل على وزارات الطاقة احمللية ومعلومات الشركة الرمسية واألخبار الدولية 

واحمللية، ووكاالت األنباء العاملية والوطنية. 

منهجية مؤشر المخاطرة/العائد:
يوفر مؤشر املخاطرة / العائد )RRI( ملرصد األعمال الدولية )BMI( نظام تصنيف إقليمي 
مقارن يقّيم سهولة ممارسة أنشطة األعمال والفرص الصناعية اخلاصة واحملددات احملتملة للمستمرين يف 

سوق معينة. وينقسم مؤشر املخاطرة/العائد على فئتني متميزتني مها: 
- العائد: تقييم حجم القطاع والنمو احملتمل يف كل دولة واخلصائص الصناعية لكل دولة اليت قد 

حتول دون تطورها، وهذا بدوره ينقسم على فئتني فرعيتني: 
وتوقعات  احلايل  الصناعة  حجم  باحلسبان  يأخذ  خاص  صناعي  )تصنيف  الصناعي  العائد   -
النمو، وانفتاح السوق أمام الداخلني اجلدد واملستثمرين األجانب لتقدمي النتيجة اإلمجالية للعودة احملتملة 

للمستثمرين( . 
- العائدات القطرية )هو تصنيف قطري خاص بكل بلد ودرجة الظروف السياسية واالقتصادية 

املواتية للصناعة(.
االقتصادي/ الدولة  سجل  عن  الصادرة  وتلك  بالصناعة  اخلاصة  املخاطر  تقييم  املخاطر:   -
السياسي اليت تشكك يف العوائد احملتملة اليت يتم حتقيقها خالل حقبة زمنية معينة؛ وهذا بدوره ينقسم 

على فئتني فرعيتني: 
املخاطر الصناعية )وهي فئة خاصة بالصناعة اليت تغطي املخاطر التشغيلية احملتملة للمستثمرين 

وقضايا تنظيمية اليت تعيق الصناعة والنضج النسيب للسوق( 
املخاطر القطرية: )وهي فئة خاصة بكل بلد يتسم بعدم االستقرار السياسي واالقتصادي وينطوي 

على تشريعات غري مواتية وسوء بيئة العمل وتقييمها لتقدمي النتيجة اإلمجالية(.  
أخذنا متوسطاً مرجحاً، جيمع بني السوق واملخاطر القطرية أو العوائد الصناعية والقطرية، وتوفر 
التصنيف  الذي يستخدم إلنشاء نظام  للمخاطر/العوائد،  باملقابل درجة شاملة ملؤشر  النتيجتان  هاتان 

اإلقليمي اخلاص بنا للمخاطر والعوائد لالخنراط يف صناعة معينة يف بلد معني. 
لكل فئة وفروعها، وكل دولة درجة تقييمها من 100 )درجة  100 هي األفضل(، مع درجة 
املؤشر الشاملة للمخاطر/العائد وهو معدل يتم تقييمه من الدرجة الكلية، واألهم من ذلك، هو طاملا أن 
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معظم البلدان واألقاليم املقيمة تعد على وفق مرصد األعمال الدولية )BMI(  بأهنا “أسواق ناشئة” فإن 
مؤشرنا يراجع على أساس فصلي، وهذا يضمن أن املؤشر يتم بناؤه على أحدث املعلومات والبيانات غرب 

املعدل األوسع من الدرجات واخلربات من حتليلنا. 

 المنهجية الخاصة بالقطاع:
إن هنج مرصد األعمال الدولية )BMI( هو تقييم ميزان املخاطر/العائد ملستثمري صناعة النفط 

والغاز يف ثالثة جماالت: 
أواًل: مت تصنيف الصناعات األولية )تنقيب النفط والغاز وإنتاجهما(، والصناعات الثانوية )تكرير 
النفط وتسويقه ومعاجلة الغاز وتوزيعه(، ميكننا من تبين هنج اكثر دقة لتحليل اإلمكانات كل قطاع وحتديد 

خمتلف املخاطر على طول سلسلة التقييم.
ثانياًَ: حددنا املؤشرات املوضوعية الثانية اليت ميكن ان تستخدم كمؤشرات على القضايا واالجتاهات 

اليت كانت تقيم على أساس شخصي. 
ثالثا: استخدمنا مؤشر خماطر امللكية القطري ملرصد األعمال الدويل )BMI( بطريقة أكثر دقة؛ 

من أجل ضمان أن تلك املخاطر أكثر مالءمة للصناعة املعنية. 
من الناحية النظرية، مت تنظيم املؤشر بطريقة متكننا بوضوح مقارنة من نقاط القوة والضعف لكل 
النتيجة الرئيسة، ومع ذلك فإن التفريق بني  دولة، وكان العنوان الرئيس لدرجة مؤشر الغاز والنفط هو 
الصناعات األولية )التنقيب واإلنتاج( والصناعات الثانوية )التكرير والتسويق( ومجع العناصر اليت يتألف 
منها كل قطاع متكن من استخالص استنتاجات أكثر تطور وتسهل استخدام املؤشر من قبل العمالء 

الذي لديهم مستويات متفاوتة من االنكشاف والرغبة باملخاطرة. 
ويتضمن مؤشرنا اخلاص بقطاع الصناعة اآليت: 

اليت تضم )50%( من  والغاز: وهذا هو درجة مؤشر شاملة،  للنفط  املخاطرة/العائد  - مؤشر 
الصناعات األولية )التنقيب واإلنتاج( و)50%( من الصناعات الثانوية )التكرير والتسويق(. 

والغاز: وهذا هو درجة  للنفط  واإلنتاج(  )التنقيب  األولية  للصناعات  املخاطرة/العائد  - مؤشر 
مؤشر شاملة تتضمن العائد واملخاطرة. 

الثانوية )التكرير والتسويق( للنفط والغاز: وهذا هو درجة  - مؤشر املخاطرة/العائد للصناعات 
مؤشر شاملة للصناعات الثانوية )التكرير والتسويق( تتضمن العائد واملخاطرة. 

ذاتية  مقاييس  مؤشرات  ثالثة  املؤشر  يستخدم  عام  وبشكل  اآلتية،  املؤشرات  استخدام  مت  وقد 
و)41( مؤشراً منفصاًل لقواعد البيانات.  
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جدول مؤشر مرصد األعمال الدولية )BMI( للصناعات األولية )التنقيب واإلنتاج( للنفط والغاز 
التربير

مؤشر املخاطر /العائد يف الصناعات 
 :)RRR( )األولية )التنقيب واإلنتاج

العوائد 
العوائد الصناعية 

قاعدة املوارد 
مليون  املؤكدة  النفطية  االحتياطيات 

برميل  
اإلمجالية،  السوق  إمكانيات  على  للداللة  املؤشر  يستخدم 

القيم العالية أعطيت أفضل درجات 
مليار  الغاز  من  املؤكدة  االحتياطيات 

مرت مكعب 
توقعات النمو 

منو إنتاج النفط خالل األعوام 2009-
2014

مرصد  الفرتاضات  بدياًل  بوصفها  املؤشرات  استخدمت 
األعمال الدولية للسوق 

منو إنتاج الغاز خالل األعوام 2009-
 2014

نضج السوق 
يستخدم املؤشر للداللة على ما إذا كانت الصناعة متقدمة/احتياطيات/إنتاج النفط 

املوجود  االستغالل  أعطي  وقد  ناضجة،  أو  ناشئة/متطورة 
املنخفض أعلى درجة  

احتياطيات وإنتاج الغاز 
إنتاج النفط احلايل مقابل الذروة 
إنتاج الغاز احلايل مقابل الذروة 

العوائد القطرية 
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الوطنية ملكية الدولة لألصول، )%( النفط  شركات  فرص  على  للداللة  املؤشر  يستخدم 
واملستقلني.   )IOCs( العاملية  النفط  وشركات   )NOCs(

املستوى املنخفض من ملكية الدولة يؤشر درجات أعلى. 
يستخدم املؤشر للداللة على تنافسية السوق. حضور )العدد عدد الشركات غري احلكومية 

الكبري( للشركات غري احلكومية، وتكون درجاهتا أعلى 
األولية  الصناعات  خماطر/عائد  مؤشر 

 )RRR( )التنقيب واإلنتاج(
املعيار  بإزاء  القطاع  حيال  احلكومة  لسياسة  الذايت  التقييم 
الذي حدده املرصد الدويل لألعمال الدولية )BMI(. الدولة 

احلمائية تؤشر تقديراً منخفضاً 
الدولة منط اخلصخصة  تؤشر  احلكومية،  الصناعة  لتوجهات  الذايت  التقييم 

احلمائية تقديراً منخفضاً 
املخاطر القطرية 

الدولية البنية التحتية  األعمال  ملرصد  القطرية  املخاطر  مؤشر  من  الدرجة 
والنقل  السلطة  تفرضها  اليت  القيود  تقييم  وهي   ،)CRI(

والبنية التحتية لالتصاالت 
األمد  على  السياسة  خماطر  استمرار 

الطويل 
بالنسبة ملؤشر املخاطر القطرية )CRI(، يتم تقييم املخاطر 

جراء التغري احلاد يف االجتاه العام لسياسة احلكومة.  
قدرة سيادة القانون  تقييم  يتم   ،)CRI( القطرية  املخاطر  ملؤشر  بالنسبة 

احلكومة على فرض إرادهتا ضمن الدولة. 
للداللة الفساد  يستخدم   ،)CRI( القطرية  املخاطر  ملؤشر  بالنسبة 

على  التعتيم  وإمكانية  اإلضافية  القانونية  الكلفة  على خماطر 
عمليات املناقصة، أو األعمال اليت تؤثر على قدرة الشركات 

على املنافسة 
)NOC(: شركة النفط الوطنية )IOC(: شركة النفط الدولية. 

)BMI( املصدر: مرصد األعمال الدويل

التقييم: 
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نظرا لعدد من املؤشرات/قواعد البيانات املستخدمة، سيكون من غري املناسب إعطاء كل املكونات 
الفرعية وزناً متساوياً، لذا مت اعتماد التقييم اآليت: 

التقييم )%(املكونات 
 )RRI( )50 منها الصناعات األولية )التنقيب واالستخراج

70 من الصناعات األولية )التنقيب واالستخراج( عوائد  
منها 

75عوائد صناعية 
25عوائد قطرية 

30 من الصناعات األولية )التنقيب واالستخراج، املخاطر 
ومنها 

65املخاطر الصناعية 
35املخاطر القطرية 

 PRI)(، ومنها الصناعات الثانوية )التكرير والتسويقPRI( 50 من النفط والغاز
70 ومنها العوائد 

75العوائد الصناعية 
25العوائد القطرية 

30، ومنها املخاطر 
60املخاطر الصناعية 
40 املخاطر القطرية 

Source: MBI
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