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 خطاب مفتوح - لنفطيقطاع ادارة الإللة دراسة مفص   : * امر العكيليث د.
 
 ستاذ عادل عبد المهدي وزير النفط المحترماأل

 .تحية طيببة
توجه ت شجاعة وسريعة أإجراءآفي الوقت الذي أرجو ان توفقوا في إدارة قطاع النفط من خالل    

وضع خبرتي لخدمة القطاع  ،عارضاذي آمل ان يصلكم باقرب فرصةلاليكم بهذا الخطاب المفتوح ا
انني على و عام، 15إلشتغالي في بلدان عدة ألكثر من افة إض ،عاما حوالي ثالثينلفيه  عملت الذي

 لتزام بخصوص ذلك.ي إتفا  على أتعداد لمناقشة مضمونه واإلسإ
 
في ب الرجل المناس" ؛عدم وضعل ةجدارة  نتيضعف اإل بسببدة يخفاقات شدتعاني مسيرة الدولة إ   

 الرغم من كون وزارة النفطات المؤثرة، وذلك على غياب القوانين والتعليملو، المناسب" المكان
صالح شأنها . تخاذ قرارات مثثرة وسريعة إلال ضاىأ لكنها تحتاج ،افضل نسبيا من غيرها هي

ورش ال د سلسلة منقعها لمن ةدفاتتوفر دراسة مفصلة إلدارة قطاع النفط والغازممكن اإلست
المواد المطروحة عتبار، آخذين بنظر اإلصالح الوضع الحاليوإيتم فيها مناقشة  ، حيثصةصختالم

 في هذا التقرير.
 

 الدراسة محتوياتأوال: 
 المقدمة

 ؛الدستور العراقي -1

 ؛مشاريع قانون النفط والغاز -2

 داء الحكومياإل -3

 ؛قليميةالجغرافية السياسية اإل -4

 ؛للنفط والغازستراتيجية العرا  إ -5

 .عادة تنظيم قطاع النفط والغازإ -6

 
 :ستراتيجية العراق للنفط والغازإالقسم المتعلق بثانيا: 

  
البنزين وزيت الديزل  ؛2003قبل عام  النفطية أنواع من المنتجات ةدر أربعكان العرا  يص     

ومن خالل الخليج العربي. ومنذ التغيير  ،والكيروسين وزيت الوقود الى تركيا، وسوريا، واألردن
كافية وهي مباغ  على ذلك، اتدوالرال اتمليارب ما ُيقدر عرا  مستورداً للمنتجات وينف صار ال

 مصاٍف جديدة. ةلبناء أكثر من  ست
 

احدة على من الطاقة التصميمية، ولم يتم بناء مصفاة جديدة و  ٪ 70تبلغ الطاقة التكريرية حوالي   

 .ألربعة مصافي منذ أكثرمن عامين ،(FEED) ،نجازالتصاميم الهندسيةإالرغم من  اإلنتهاء من 
 

من الغاز المصاحب من  مليون قدم مكعب قياسي )مقم /ي( 1000وال يزال ُيحر  يومياً أكثرمن 

 .د الكهرباءمن النفط الخام لتولي (ب ي (50,000الحقول الجنوبية باإلضافة إلى حر  ما يقرب من 
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م  3.3) ،الزيادة في اإلنتاجبقيت بينما  ،لقد مر  أكثر من أربع  سنوات منذ جولة التراخيص الثانية   

واقتصر  ,متواضعة ، قياسا بمعدالت الذروة المعلن عنها ،(م ب ي 2.7 - 2.5والتصدير ) ،(ب ي

عتقد بانها رة البحري، ي  في ميناءالبص اتامومن أصل أربع ع على ثالثتحسين السعة التصديرية 
لكل منصة حسب  (،ب ي (850,00% من الطاقة التصميمية البالغة 50تعمل بطاقة حوالي 

 .التقارير المتداولة
 
ستراتيجية إتعتمد على وعلى المدى الطويل،  متكاملةجيدة و يحتاج العرا  الى خطة تنمية وطنية   

عتبار خطط الوزارات االخرى، خاصة باإلتأخذ و ،واضحة في قطاعي النفط والغاز والتكرير
في من الخبراء العراقيين بمشاركة الكفاءآت  ،الكهرباء والصناعة والموارد المائية والزراعة

 عطاء المشورة.ألجر االمه
 

عشر سنة منذ سقوط النظام السابق، ومع ذلك فشلت الحكومات  ثناإحوالي  ى اآلنمض   
 :المتعاقبة في

الغاز نتاج قلة إإضافة الى ، بسبب عدم كفاية التكرير ،في المنتجات النفطية* حل النقص الكبير 
عداد خطة إالتي يمر بها البلد، مما يستدعي تفاقم أزمة النقص بسبب الظروف  من المتوقعو السائل.

 طواريء على الفور.
 

ما تصرح مع تتواف  ، 2003* تحقي  زيادة ملحوظة في إنتاج النفط مقارنة مع مستواه قبل عام   

نائب رئيس الوزراء لشثون الطاقة في وقته, ويتطلب ذلك تنفيذ ما ما صرح به به وزارة النفط و
 يلي:

 ؛مستودعات جديدة
  ؛خطوط انابيب

  .مراف  تصدير كافية
 في حقب التراخيص, نتاج العاليلضمان ديمومة اإل ،جدا()متأخر ف ،مشروع حقن الماء الكبيرأما 
 .نفيذ المشروعبار لحين تاآل ستعانة بمضخاتواإل

 
وتوفيره لتوليد الطاقة  ،من الحقول الجنوبية المصاحبوقف حر  الغازو، نتاج الغاز الحرالبدء بإ* 

 الصناعات المرتبطة بالغاز.تغذية لو ،الكهربائية
 

للكوادر  اجيد اختيارإ تطلبمما ي ،*توسيع وتحسين مستوى أداء الشركات التابعة لوزارة النفط
 .المتقدمة وتكثيف التدريب و تطوير أساليب العمل

 
 )التنقيب واالنتاج( ،ستخراجاإل
 ستراتيجية مايلي:ن تتضمن اإلأيجب في رأينا  

 
I- مراجعة تقديرات المخزون النفطي، )OOIP ،)ستخراج مع وضع القابلة لإل حتياطياتالحالي واإل

 ائع".ضأستغالال "للوقت أل ،بالتطوير في الحقول الممنوحةخطط لتقييم جميع المكامن غير المشمولة 
 ل لتطويرها عندما يحين الوقت لذلك. وسيساهم ذلك بشكل فعا  
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II- المتعاقد عليها مع شركات التراخيص وكذلك المتبقية مع  مراجعة الخطط الحالية لتطوير الحقول

 :وزارة النفط
٪ 5ليكون بحدود  ،في جميع العقود الممنوحة،  (PPT)،المستهدف لكل حقلذروة * تعديل إنتاج ال

كما ينبغي معالجة ااإلختناقات الحالية في  لك الهدف. ستخراج خالل فترة ذحتياطي القابل لإلمن اإل
 لتصدير.وامنشئآت الخزن، )خاصة في مستودع الفاو(، والنقل 

 
ميا والتصدير برميل / يو،  (500,000)،فتراض مساهمة كردستان في اإلنتاج بمقدارإ* 

ي  خطط تطوير الحقول مع الخطة يجب تنس و .2016بحلول عام  ،/ يب 350,000بواقع

الحين تستمر وزارة النفط تحادية إذا تم التوصل إلى اتفا  مع حكومة إقليم كردستان. حتى ذلك اإل
ومة التركية عتراف بشرعية عقود حكومة اإلقليم وتتابع بجدية المالحقات القانونية ضد الحكبعدم اإل

، زارة النفط وشركاتها ذات العالقةوالشركات التي تشتري النفط من حكومة كردستان بمعزل عن و
حول شحنة النفط التي توقفت في البحر قرب هيوستن جاء لصالح  خيرألا)قرارمحكمة تكساس 

 .(الحكومة الفدرالية
نتاجية الفائضة، بما في ذلك القدرة اإل ،ماليين ب / ي 8 ،* وضع هدف إنتاج العرا  اإلجمالي

 مليون ب / ي. 2)االحتياطي من الطاقة االنتاجية(، بحدود

* التوسع في /أو بدء اإلنتاج التجريبي في الحقول الخضراء التي هي تحت تصرف وزارة النفط ، 
ية النفط محلياً في لتقييم أداء المكامن إستعدادا لتطويرها مستقبال. مع التمهيد لتصف ،)بالجهد الوطني(

 .skif-mounted، المصافي الصغيرة المتنقلة

هتمام لزيادة دور الجهد الوطني وعدم التوقف عند ستمرار وزارة النفط بحشد اإلإهنا أهمية  نثكد
من  2ك 13ندوة وزارة النفط التي ساهم الكاتب في االعداد لها في المركز الثقافي النفطي بتاريخ 

 العام الماضي.
د هنا عدم الترويج لعقود المشاركة التي ثبت بانها لصالح الشركات الجنبية قياسا بعقود الخدمة ونثك

 )كامل مهيدي وحمزة الجواهري(
 
وتصريف النفوط من الحقول العراقية القريبة  نتاج الحقول المشتركةإلو الكويت اإلتفا  مع ايران * 

ي في الخليج. يوفر من الحدود من خالل أنشاء خط انبوب جديد أو أكثر في االراضي االيرانية ينته
حتمال القوي ني المهدد بسبب ظروف المنطقة واإلستغناء عن الخط العراقي االردهذا البديل اإل

 مني في االردن. لتردي الوضع األ
 
راع في إعداد التصاميم الهندسية التفصيلية لمشروع حقن الماء الضخم والنظر في إستخدام * اإلس 

 مياه المصب العام لهذا الغرض كاجراء مساند.
 

*وضع خطة لتعظيم الموارد من خالل مشاريع للصناعات المرتبطى وف  مفاهيم االستراتيجية 
 الوطنية للطاقة

 
III- ة تليها سنتان من خمسية ، للحصول على البيانات الزلزاليستكشاف إخطة وضع هناك حاجة ل

 :منيةظروف البلد األ وبما يتماشى مع ستكشافي لتقييم الداالت والتراكيباعمال الحفر اإل
 ؛أ: الصحراء الغربية
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 ؛ب: منطقة الجزيرة
 .ج: محافظة ديالى

ذلك تكوين الخف  حتماالت وجود الغاز الحر بما في إينبغي أن تستهدف خطة اإلستكشاف د: 
Khuff .في الحقول الجنوبية الكبيرة 

 
 القطاع التحويلي )التكرير والغاز(

 ؛التكرير
 ه من خالل الخطوات اآلتية:ئداأماسة الى رفع اليزال قطاع التكرير بحاجة 

 
 تحسين مواصفات المنتجات التي هي دون المواصفات الدولية, في المصافي  العراقية, بعد إجراء* 

 .وزيادة إنتاج زيوت التشحيم .نة الضرورية و تحديث المنشئاتالصيا

 
وهذه  ة المتنقلة تدريجيا.تسريع بناء المصافي األربعة المخطط لها، وتفكيك المصافي الصغير* 

في الحقول الخضراء   ،  Pilot packagesاألخيرة يمكن أن ُتستخدم، كجزء من المشاريع الرائدة

 .تباع منهج اخر ظرروف البلد الحالية إل بسببإال أذا أضطرت وزارة النفط 
 

 تصنيع الفحم النفطي اعادة دراسة جدوى اقامة مصفى التصدير في البصرة وكذلك 
 
مني في ن الوضع األحتياطيات الكبيرة للنفط الخام الثقيل في مجمع القي ارة، )بشرط تحس  معالجة اإل* 

طريقة تصفيتها بوأالمنطقة(، لتحويلها لخام أخف قبل نقلها وخلطها مع خام كركوك او غيره، 
 .برميل يوميا  (230,000)هو نتاج المخطط لحقلي القيارة ونجمةإلا مناسبة.

 
 الغاز

 في ميدان تطوير صناعة الغاز المصاحب والغاز الحر ينبغي العمل فوراً على:
جه  إلستخالص محتواه الغني من الميثان )لتوليد الكهرباء( وقف حر  الغاز *  المصاحب والتو 

 وفصل االيثين مصدرا للصناعات البتروكيماوية.
بناء خط أنبوب الغاز الوطني مع ما يكفي من ُوصالت فرعية لتزويد محطات الطاقة والوحدات * 

 الصناعية في العرا .
ستخدام المحلي وخطة تصدير تشمل مساهمة من حقول الغاز اإلباإلنتاج الوطني للغاز، و ءالبد* 

)االكتشافات القائمة والجديدة(. ويتطلب ذالك توسيع شبكة الغاز الوطنية ومراف  الغاز الحر، 
 .الطبيعي المسال

  
 ؛إعادة تنظيم قطاع النفطالقسم الخاص بثالثا: 

 
خفاقات في صناعة النفط العراقية منذ واإل 2003ة قبل التغيير في نيسان تجربة العراقيالمن خالل *

 :الحاجة الفورية إلى إعادة تنظيم وزارة النفط وف  واجبات مرتبطة باآلتي تذلك الحين تأكد
 ؛قتصادية  والقانونيةالنفطية واإلالسياسات  -
 ؛فذاقانون الحفاظ على الثروة النفطية الذي اليزال نا -
 ؛قانون النفط والغاز االتحادي -
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 ؛يط طويل ,متوسط وقصيرالمدىالتخط -
 ؛البحث والتطوير -
 .التدريب الصفي والموقعي - 

 
 * إعادة تأسيس شركة النفط الوطنية العراقية لتشمل:

جميع الشركات التشغيلية، )شركة نفط الجنوب,شركة نفط ميسان، شركة نفط الشمال، شركة نفط 
(، باإلضافة إلى توسيع ا, شركة نفط ذي قار وأي شركة استخراجية تنشأ الحقالوسط

 ستكشاف والحفر العراقية مع  إستحداث إدارة للتدريب لكل منها.وتطويرشركتي اإل
 

 * اإلدارة المركزية للتخطيط والتنمية الميدانية والمقاوالت.
 

 .(SCOP) ،* توسيع وتطوير الشركة العامة للمشاريع النفطية

 
 .ر لتضم شركات التكرير المحلية الحالية والجديدة* إنشاء ودعم الشركة الوطنية العراقية للتكري

 
 * تأسيس شركة الغاز الوطنية العراقية المركزية، مماثلة لشركة النفط الوطنية العراقية.

 
* اشغال منصب وكيل وزير النفط، )لشثون االستخراج(، بتعيين شخص من ذوي الخبرة على 

 الفور.
 

 ،من المحاربين القدماء اكافي اعددن تضم أشارية لصناعة النفط والغاز" على ست* تشكيل "الهيئة اإل
 .تحادي الحقا عند اصدار قانون النفط والغازوتحويلها الى المجلس اإل

 
لغاء منصب نائب رئيس الوزراء لشثون الطاقة وإستبدال تخاذ اإلجراءات الالزمة إلإ* كما ينبغي 

, حيث على الفور"  JMCs" المشتركة  اتيين وأعضاء لجان اإلدارالعديد من المدراء العامين الحال

القدرات اإلدارية ضعيفة، والخبرة متواضعة بشكل عام . في خبر تناقلته قناة العراقية الفضائية  ان

حزيران من هذا العام مفاده  ان الدكتور الشهرستاني قابل ممثلي متسوي لغرض تطوير  2في 

 ؟ بوجود االدارات الحالية؟؟          القطاعين النفطي والصناعي
 

 :التحديات و االختناقات الفورية
 :االستخراج

 سعات تخزين مستودعات النفط الخام والتصدير عبر منافذ تتعدى الجنوبية .* 
 التركي الثاني.-ستراتيجي، خط التصدير العراقيلخط اإلا الفاو،-نابيب الرميلةأخطوط * 
 مجمع الفاو لتحل محل الضخ المباشر من الحقول إلى المحطات البحرية.لطاقة التخزينية في ا* 
المتوسط والثقيل؛  عدم وجود مراف  فصل كافية إلنتاج ثالث فئات من نفط البصرة، الخفيف،* 

 )شركة نفط الشمال وكردستان(. ،وكذلك ثالث خامات في الشمال
لية المرتفعة من حية لتقبل النسب المستقبأستكمال كافة الخطوات الالزمة لتحوير  المنشئآت السط* 

عادة النظر إعادة حقنه، وكذلك يادة طاقة معالجة الماء المنتج إلنتاج النفط وزالماء المصاحب إل
 .باسلوب معالجة الغاز المصاحب
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 مشروع حقن الماء العمال  في الحقول الجنوبية تمهيدا لزيادة إنتاج النفط:
 بعد انتظار طويل مما أخر تنفيذ المشروع .انجاز التصاميم التفصيلية   -
للتقليل من تأثيرالتأخر في بناء ، ESPs  ،لتوسع في إستخدام المضخات الكهربائية الغاطسةا -

 المشروع؟
ورصد أداء المشروع بعد  ،تشكيل هيئة فعالة للتنسي  بين مختلف الشركات المستخدمة للمشروعو

 بدأ التشغيل.
  

 مقترح للسيد وزير النفط
 

 40دوالرا بالنسبة للموازنة مقارنة بسعر ال يجب ان يزيد على   56ض سعر البرميل فترالقد تم إ
تحتاج الوزارة التخاذ إجراءآت سريعة تتطلب مفترض عجز المتوقع مقارنة باللوللتقليل من ا .دوالرا

لمعرفتي التفصيلية إلزالة اإلختناقات الحالية وزيادة اإلنتاج. و طواريءيمها ووضع خطة إعادة تنظ
، ازارة وشركاتهوور الكادر المتقدم في ال، بإمكاني تنظيم وإدارة عدة ورش عمل بحضعطاقبال

 .متبرعا,طواريء بعيدة المدى وخطة عداد خطة بهدف إ
خطة باعداد ساقوم مع المتطلبات والصالحيات الالزمة  على ترأسي خلية  أزمةوفي حالة الموافقة 

 :لتحديد ما يلي بالتنسي  مع الجهات ذات العالقة في وزارة النفط الندوات لعقد عمل
 ؛البرنامج -
 ؟ضرحمن ي -
 متى وأين؟ -
  ؛تشكيلة خلية االزمة -
 .المتطلبات والصالحيات المطلوبة -
 

 ورش العمل المقترحة
 :خطط تطوير الحقول -1

  ؛* دورات التراخيص: معاينة خطط الشركات وتقييم الموقف الحالي
 ؛ها: تقييم مفصل وإنتاج مبكر من بعض* الحقول التي الزالت مع وزارة النفط

 .حقول االقليم والحقول تحت سيطرة االرهابالموقف من *
 

 .الجنوبية ومنظومة التصديرختناقات في المنشآت السطحية اإل -2
 .االيراني الحدودي/التركي. الخط العراقي  /السعودي والعراقي /العراقي ان،خطال -3
 .انشاء الشركات الجديدة -4
 .قانون النفط والغاز -5
 .العالقة النفطية مع االقليم -6
 .عادة تشغيل خط الغاز الحالي الى الكويت، بما في ذلك إخطة الغاز الطبيعي -7
 .ة مع ايران والكويتالحقول المشترك -8
 .تفعيل قانون الحفاظ على الثروة النفطية -9

 .دارية المتقدمة لتحل محل الكوادر الحاليةإختيار الكوادر اإل -10
 

 توصياتمالحضاته القيمة بشأن العلى  للدكتور كامل العضاض  اتقدم بالشكر
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 2015  من عام  آذار2/ بغداد في د ثامر العكيلي/ مهندس نفط استشاري )*( 

  078046966هاتف: 

 tuqaili@yahoo.co.ukايميل:

 
التعبر بالضرورة عن رأي هيئة تحرير  ،قعموالالمطروحة في هذا المقال وفي كل المواد المنشورة على االراء 

 علمية والقانونيةولية الوهو الذي يتحمل المسث، وانما عن كاتبها فقط، شبكة اإلقتصاديين العراقيين
 


