
قطاع الطاقة يف العراق:
 خارطة طريق ملستقبل أفضل                                                                     

امللخص التنفيذي

سلسلة اصدارات مركز البيان للدراسات والتخطيط

Al-Bayan Center for Planning and Studies



2

مركز البيان للدراسات والتخطيط

النتائج والتوصيات

• يطرح نظام الطاقة العاملي املتغّي أسئلة مهمة بشأن العراق، فثورة النفط الصخري يف الوالايت 	
األمد  طويلة  واالستجابة  الطاقة،  زايدة كفاية  ابجتاه  والدفع  التكنولوجي،  والتغّي  املتحدة، 
للتحدايت البيئية، عوامل تنطوي على ضغط مستمر على مناذج التنمية اليت تعتمد بشدة على 

عائدات اهليدروكربون.
• العراق حباجة ماسة إىل تطوير البنية التحتية للطاقة احمللية، والسيما قطاع الكهرابء. وهذه املهمة 	

النفط منذ  تنظيم داعش، واخنفاض أسعار  صعبة ومعقدة إىل حد كبي بسبب احلرب ضد 
نشر آخر تقرير عن آفاق الطاقة يف العراق عام 2012، فضاًل عن الضغط الذي فرضته هذه 

العوامل على نفقات رأس املال احلكومي.
• أدت خماطر االعتماد الكبي على إيرادات النفط والغاز املتقلبة إىل جتديد السلطات التزامها 	

إبصالح االقتصاد العراقي وتنويعه. ومع وجود بعض عالمات التقدم يف هذا اجملال، ما يزال 
ذلك ميّثل حتدايً كبياً على املدى البعيد. ويبقى السؤال احلاسم ملا خيص العراق وأسواق الطاقة 
العاملية وأمنها، هو كيف سيليب العراق توقعات مواطنيه الشباب الذين يزداد عددهم كل يوم 

يف ظل بيئة سياسية وسوقية متغية؟
• تعّد أجندة إصالح اقتصادات املنتجني أوسع بكثي من الطاقة، لكنها تعتمد على قطاع طاقة 	

يعمل بنحو جيد، أما ما خيّص العراق، فإن احلفاظ على زخم االستثمار وفوائد قاعدة موارد 
كبية منخفضة التكلفة يعدان أمرين حيويني، فضاًل عن األسعار، والكفاية، وجمموعة أخرى 

من التغييات يف قطاع الكهرابء.

قطاع الطاقة في العراق: خارطة طريق لمستقبل أفضل                                                                     
سياق متغير آلفاق الطاقة في العراق
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النفط والغاز
• إذ متكن من مضاعفة 	 املاضي،  العقد  قصي األمد خالل  ازدهاراً  العراقي  النفط  شهد قطاع 

إنتاجه تقريباً على الرغم من احلرب ضد تنظيم داعش، والتقلبات الكبية يف أسعار النفط؛ 
فاستحوذ العراق -نتيجة لذلك- على حوايل %20 من الزايدة الصافية يف العرض العاملي يف 

تلك املدة، وهو اآلن خامس أكرب منتج للنفط يف العامل.
• نتوقع أن يزيد إنتاج العراق إىل ما يقرب من 1.2 مليون برميل يومياً على مدار السنوات العشر 	

القادمة، وهي زايدة أقل من تلك اليت حدثت خالل العقد املاضي، وما يزال من غي املمكن 
عّدها أمراً مفروغاً منه. ولن تعتمد املرحلة التالية من تطوير النفط العراقي على ظروف السوق 
الدولية فقط، بل ستحدها أيضاً ثالثة عوامل تقع يف أيدي السلطات العراقية، وهي: )ضمان 
توفي مياه كافية للحقن، وجذب رؤوس األموال األجنبية، وتوفي بيئة سياسية وأمنية مناسبة(. 
وحينما يصل العراق إىل مستوى إنتاج 6 مليون برميل يومياً، يف عام 2030، فإنه سيتفوق 

على كندا، ويصبح رابع أكرب منتج يف العامل.
• يعد التقدم يف توفي املياه الكافية الستخراج النفط أمراً ضرورايً، ودون ذلك ال ميكن أن تتجاوز 	

املياه  العراق إىل 3 ميغاابيت/يوم إضافية من  معدالت اإلنتاج مستوايهتا احلالية، وسيحتاج 
للحقن يف املستودعات، إذا أراد الوصول إىل مستوايت اإلنتاج املتوقعة.



4

مركز البيان للدراسات والتخطيط

• ال يتناسب قطاع التكرير العراقي مع احتياجات البالد، إذ مت استثمار %60 فقط من القدرة 	
االمسية البالغة 1 ميغاابيت يف اليوم من طاقة التكرير يف عام 2018، ويتم االعتماد يف قائمة 
املنتجات بنحو كبي على زيت الوقود الثقيل. وهذا األمر يعين وجود اعتماد كبي على الواردات 
لكثي من احتياجات منتجات النفط العراقية، وبتكلفة سنوية حالية تصل إىل 2 - 2.5 مليار 
دوالر أمريكي. ومن شأن إعادة التأهيل الكامل ملصفى بيجي أن تساعد يف معاجلة الضغوط 
اهليدروجينية،  املعاجلة  أو  التحديث  أمر، فمن دون زايدة يف مرافق  امللحة. ومهما يكن من 
سيكون هناك دائماً فائض يف زيت الوقود الثقيل، وهو ما يعد مشكلة متزايدة ابلنسبة للعراق، 
نتيجة  املنتج  هذا  على  العاملي  الطلب  يف  احملتمل  االخنفاض  ابحلسبان  أخذان  إذا  والسيما 

ملواصفات اجلودة اجلديدة لوقود املستودعات البحرية الدولية.
• بكثي، 	 أقل  بنحو  الغاز  يستخدم  يزال  ما  لكنه  الطبيعي،  الغاز  نقص يف  لديه  ليس  العراق 

وإنتاجية أقل بكثي من معظم دول املنطقة؛ ويعين ارتفاع إنتاج النفط زايدة يف حرق الغاز تصل 
إىل حوايل 16 مليار مرت مكعب سنوايً. وقد حققت شركة غاز البصرة تقدماً ملحوظاً يف هذا 
اجملال، وتقوم اآلن ابلتقاط ومعاجلة حوايل 10 مليارات مرت مكعب من الغاز سنوايً، وهناك 
حاجة ملحة لتسريع هذه اجلهود، والسيما إذا ابحلسبان احلاجة املتزايدة للغاز يف توليد الطاقة، 

واالعتماد املكلف على واردات خطوط األانبيب.
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• نرى أن إنتاج الغاز املسوق يف العراق سيتفع إىل حوايل 50 مليار مرت مكعب خالل العقد 	
املقبل. وابلنظر إىل أن الغاز الصاحب يف العراق غين بغاز اإليثان، فإن التقدم ميكن أن يدعم 
توسعاً كبياً يف إنتاج البرتوكيماوايت أيضاً. وإن كيفية إنتاج العراق لغازه واستخدامه ابلشكل 

األمثل هي نقطة حتول حامسة يف جممل عملية اإلصالح والتحديث.
الكهرابء
• ينتج ما يكفي من 	 العراق ال  النامجة عن احلرب إىل جعل  املقيَّدة واألضرار  امليزانيات  أدت 

الكهرابء لتلبية الطلب. ويزداد الطلب على هذه الفجوة مع الزايدة يف عدد السكان مبعدل 
يزيد على مليون نسمة يف السنة. وتلجأ العائالت اليت لديها دخل جيد، إىل استخدام مولدات 
كهرابء حملية ملعاجلة هذه املشكلة، لكن ذلك إجراء مكلف لسد هذه الفجوة. وقد جرى 
-خالل املدة املمتدة حىت العام 2030- مضاعفة الطلب على الكهرابء، إذ وصل إىل حوايل 

150 تيا واط )17.5 غيغا واط كمعدل( على مدار العام.
• أجرت الوكالة الدولية للطاقة حتلياًل معمقاً لتحديد التدابي قصية ومتوسطة األمد اليت ميكن أن 	

ختفف من الضغوط امللحة يف قطاع الكهرابء.
• ميكن التخفيف من أقسى أوجه النقص يف العرض من خالل البدء بسرعة يف صيانة الشبكة، 	

واستهداف عدد صغي من التحسينات ذات التأثي الكبي، والنشر الفوري لوحدات الطاقة 
اجلمركية جلميع  التعرفة  لوائح  وإنفاذ  احلالية،  الطاقة  بعض حمطات  وتطوير  اجلديدة،  املتنقلة 

مولدات األحياء احمللية.
• على املدى البعيد -ومن دون إجراء تغييات على اهليكل احلايل إلمدادات الكهرابء، وإدخال 	

حتسينات على الشبكة- سيتضاعف اإلنتاج احمللي والواردات وتوليد األحياء احمللية حبلول العام 
2030، إلمجايل إمدادات تزيد على 250 تيا واط يف الساعة. وعلى الرغم من ذلك، هناك 

العديد من الفرص املواتية لتحسني هذه النتيجة.
• هناك إمكانية هائلة أبن خفض خسائر الشبكة -اليت تعد من بني أعلى املعدالت يف العامل- 	

سيساعد تقليل هذه اخلسائر مبقدار النصف اىل حتسني كفاءة شبكة التجهيز بنحو ملحوظ؛ 
مما سيزيد بنحو فعال من السعة املتوفرة مبقدار الثلث.
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• الفاعلة. وأخياً 	 الغاز واستخدامه يف حمطات الطاقة  التقاط مزيد من  ابلنسبة للعرض، جيب 
وليس آخراً، حيتاج العراق إىل االستفادة من إمكاانته املتجددة الوفية، وزايدة حصة اخلالاي 
 30% إىل  تصل  بنسبة  املتجددة  الطاقة  ايصال حصة  شأن  ومن  الشمسية.  الكهروضوئية 
من إمدادات الكهرابء حبلول العام 2030، أن يؤدي إىل حتقيق مكاسب بيئية دون زايدة 
التكاليف اإلمجالية إلمدادات الكهرابء. وميكن لتقليل خسائر الشبكة واالعتماد بدرجة أكرب 
على الغاز والطاقة املتجددة أن يوفر 9 مليارات مرت مكعب من الغاز لالستخدامات األخرى 
حىت العام 2030، مقارنًة ابالستمرار يف اهليكل احلايل إلمدادات الكهرابء، فضاًل عن 450 

ألف برميل يومياً من النفط للتصدير.
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توصيات السياسة
الشاملة:

• جعل قطاع الطاقة يتسم ابلكفاية ويعمل بشكل جيد هو احلجر األساس لعراق أكثر تنوعاً 	
إىل اإليرادات من االستثمار الكايف ويف الوقت املناسب، واستخدام أكثر  وازدهاراً، استناداً 
إنتاجية ملوارد الغاز يف البالد، وخطوة للتغيي يف القدرة على حتمل التكاليف، وموثوقية واستدامة 

يف جمال توفي الكهرابء.

النفط والغاز:
• النفط، والسيما املشروع 	 املياه للحقول اجلنوبية الستخراج  اإلسراع يف تطوير املشاريع لتوفي 

املياه  استخدام  املبذولة إلعادة  اجلهود  لتعزيز  الشركات  البحر، وتشجيع  مياه  لتوفي  املشرتك 
املنتجة وإعادة تدويرها.

• الدفع ابجتاه التنفيذ الكامل ملشاريع احلد من حرق الغاز على مدار العامني املقبلني. توضيح 	
ملكية الغاز املنتج ومسؤوليات استخدامه، وتطوير آليات استغالل اإليثان.

• اإلسراع يف التأهيل الكامل ملصفاة بيجي، مما سيزيد طاقة التكرير التشغيلية يف العراق بنسبة 	
دوالر  مليار   2.5  -  2 بقيمة  السنوية  النفطية  املنتجات  واردات  فاتورة  وخيفض   ،30%

أمريكي.

الكهرابء – األمد القريب:
• اختاذ أربعة تدابي لتعزيز املرونة الفورية واألداء التشغيلي لنظام الكهرابء:	
حتسني صيانة الشبكة، مع الرتكيز على عدد صغي من املناطق ذات التأثي العايل.	 
شراء حلول متنقلة للتوفي السريع واملرونة املوقعية احمللية.	 



8

مركز البيان للدراسات والتخطيط

تعويض صيانة الكفاية حملطات الطاقة احلالية وحتسينها.	 
فرض تنظيمات التعرفة اجلمركية جلميع مولدات األحياء احمللية.	 

الكهرابء - األمد املتوسط:
• الرتكيز املستمر على جتديد حالة الشبكة والصيانة والتحسينات.	
• جتديد حمطات الطاقة احلالية لسد الفجوة بني السعة املتوافرة والسعة املثبتة.	
• زايدة حتصيل الرسوم اجلمركية لتوصيالت الشبكة، وإصالح شبكة التعرفات ومولدات األحياء 	

احمللية؛ لتحفيز استخدام أكثر كفاية للكهرابء، وخفض ذروة الطلب عليها.
• تنشيط االستثمار يف القدرات اجلديدة من خالل توفي اسرتداد ُمسرَّع لرأس املال.	
• تطوير صناعة الطاقة املتجددة أو املستدامة، بدءاً جبولة أوىل ملشاريع الطاقة الشمسية والرايح 	

الشمسية، لبناء الثقة، ومن مث البناء عليها لتحقيق جناحات حقيقية.
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يعكس هذا املنشور وجهة نظر أمانة الوكالة الدولية للطاقة، ولكنه ال يعكس ابلضرورة آراء الدول 
األعضاء يف الوكالة. وال تقدم الوكالة الدولية للطاقة أي تعهد أو ضمان، سواء أكان ذلك صرحياً 
أو ضمنياً، ملا خيص حمتوايت املنشور )مبا يف ذلك اكتماهلا أو دقتها(، وليست مسؤولة عن أي 
استخدام، أو اعتماد على املنشور. مجيع املواد املعروضة يف األشكال واجلداول مستمدة من بياانت 

الوكالة الدولية للطاقة وحتليالهتا، ما مل يرد خالف ذلك.
ال خيل هذا املنشور وأي خريطة مدرجة يف هذا املوقع بوضع أي إقليم أو سيادته، وترسيم احلدود 

الدولية، واسم أي إقليم، أو مدينة، أو منطقة.
ميكن توجيه التصويبات إىل: الوكالة الدولية للطاقة/ منظمة التعاون االقتصادي والتنمية على املوقع 

التايل:
htm.corrigenda/publishing/about/org.oecd.www 

منشورات الوكالة الدولية للطاقة 
الوكالة الدولية للطاقة

www.iea.org :املوقع اإللكرتوين
www.iea.org/about/contact :معلومات االتصال

الوكالة الدولية للطاقة. مجيع احلقوق حمفوظة.
متت الطباعة يف فرنسا من قبل الوكالة الدولية للطاقة يف شهر نيسان 2019.

تصميم الغالف: الوكالة الدولية للطاقة.

http://www.oecd.org/about/publishing/corrigenda.htm
http://www.oecd.org/about/publishing/corrigenda.htm

