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 تمهيد 

ئ لتصدير النفط الخام امتدت لعدة     ات  العراق أول دولة منتجة للنفط شيدت أنابيب وموان  مئات من الكيلومب 

ي شيدها عبر  
عبر دول الجوار بدء" قبل قرابة التسعي   عاما" ، كما ينفرد العراق بكبر عدد منافذ التصدير الت 

ي جعلت العراق محاطا" بستة دول مع اطاللة  
دول الجوار وقد جاء ذلك انعكاسا" للجغرافية السياسية الت 

ي .   محدودة عىل الخليج العرنر

االستقرار  بعدم  العراقية   ) التصدير  منظومات   ( والتحميل  والنقل  والضخ  الخزن  منظومات  تأري    خ  أتسم 

والتعرض ألحداث جسيمة من غلق ومصادرة واستهداف عسكري يقابلها تطور ونمو وأعادة تأهيل وأعمار  

. وتشاء الصدف    1921وهو من دون شك انعكاس لتأري    خ العراق المضطرب منذ تأسيس الدولة العراقية عام  

امن تأري    خ االكتشافات النفطية مع تأسيس الدولة العراقية وأن تتأثر الصناعة النفطية العراقية بصورة   أن يب  

ي مرت بها الدولة سلبا" وايجابا". 
ى الت   عامة ومنظومات التصدير بصورة خاصة باألحداث السياسية الكبر

ي 
ايي   االقتصاد العراف  ة عىل الموارد النفطية المستحصلة  تمثل منظومات التصدير رسر المعتمد اىل درجة كبب 

من تصدير النفط اىل األسواق النفطية ، لذلك حرصت  الحكومات المتعاقبة عىل تطوير وتوسيع وتعدد  

منافذ التصدير لضمان ديمومة التصدير ومن ثم استقرار وزيادة الموارد المالية ، وقد تولدت مع الزمن رؤى   

ي أثرت سلبا"  ووضعت سياسات و 
نفذت خطط ومشاري    ع لمنظومات التصدير عالجت األحداث الجسام الت 

 عىل طاقة التصدير عبر المنظومات فكفلت نموا" لطاقاتها تزامنا" مع خطط تنمية الطاقات النفطية . 
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ة )   ن  ( وحت  اآل  1934-1932تستعرض الدراسة التأري    خ المذكور ابتداء" منذ تشييد أول منظومة خالل الفب 

ي الوقت الحاض  جدل حول إجراءات  الحكومة العراقية  لتشييد أنبوب تصدير للنفط الخام  
حيث يدور ف 

ي عىل خليج العقبة / البحر األحمر. تناولت  
ي جنوب العراق اىل ميناء العقبة األردن 

يمتد من حقل الرميلة ف 

ي  الدراسة وصفا" مركزا"  لمنظومات التصدير عبر سورية وتركيا والسعودي 
ة  باإلضافة اىل منظومة التصدير ف 

كب   عىل 
ي  مع تجنب الخوض بالتفاصيل الدقيقة لتسهيل المتابعة عىل القارئ الكريم .تم الب  الخليج العرنر

ئ التصدير وأهم   أبعاد األنابيب والمستودعات ومحطات الضخ وموان  ذكر المكونات الرئيسية من طاقة ،  

ي أثرت عىل ديمومة العم
ي أصابت  األحداث الت 

ار الرئيسية الت  ي كل منظومة . تناولت الدراسة بإيجاز األض 
ل ف 

 منظومات التصدير وعمليات األعمار وتوسيع الطاقات . 

ذكر      مع   الخام  النفط  لنقل  عالية  مرونة  لتوفب   اتيجية 
اسب  رؤى  تبلورت  أيضا" كيف  الدراسة  تناولت 

ي واجهها العر 
ي زامنت وأعقبت  المحددات والمخاطر ذات العالقة الت 

اق خالل السنوات الماضية السيما الت 

اتيجية تعدد المنافذ التصديرية  واعتماد نمط تشغيل جديد   –الحرب العراقية   األيرانية وكيف تبلورت اسب 

ي بما   ي شمال الخليج العرنر
ي المنظومة الجنوبية  ، كما  تناولت الدراسة تنمية الطاقات التصديرية الوطنية ف 

ف 

 ع خطط تصعيد اإلنتاج بعد توقيع عقود الخدمة النفطية . يتوافق م

ي  
وع األنبوب العراف  ي وسائل التواصل االجتماعي   - بالنظر لتناول مشر

ي من قبل عدد كبب  من المواطني   ف 
أألردن 

المختلفة باإلضافة اىل عدد من التقيمات الجادة ولتباين المواقف بي   مؤيد ومعارض واألهم من ذلك التباين 

ء من  الو  ي
وع بشر ميل ومكوناته فقد تناولت الدراسة هذا المشر وع و كلفة نقل البر اسع فيما ذكر عن كلفة المشر

 .    2022وحت  بداية عام   2012التفصيل منذ بدء الدراسات عام 

ي بناء منظومات  
ي ف 

ي من القرن الماض 
ي النصف الثان 

ي العراق دور كبب  وحاسم السيما ف 
كان لرجال النفط ف 

ر بدء" بالفكرة والدراسات الهندسية والكلفوية والتشييد واالدارة والتشغيل، وقد تنامت قدرات الكادر التصدي

والثمانيات بحيث صار  ة السبعينات  كات وزارة النفط ومركز الوزارة خالل فب  ي والجهد الهندسي لشر
العراف 

الدراسات الهندسية وتنفيذ المشاري    ع المختلفة السيما   ة األقطار ولمئات  باألمكان اعداد  مد األنابيب كبب 

أجزاء   مختلف  أعمار  ي 
ف  النفطي  الكادر  برع  لقد   . ات  والتخريب    المنظوماتالكيلومب  للدمار  تعرضها  بعد 

ها بجدارة عالية رغم المخاطر والصعاب.   والشقات وأستطاع أن يؤهل بجدارة أنابيب التصدير وغب 

 

ي والخبب  عرصي صالح  أتقدم بالشكر و التقدير للسيدين، زميىلي ال
، الخبب  نوري حامد العان  عمل والصديقي  

موس  لقرائتهما  النص وتقديمهما مالحظات ومعلومات قيمة. الشكر موصول أيضا للسيد عىلي نزار معاون  

ي للنفط.  
كة التسويق الذي تقدم بمعلومات ومالحظات قيمة بشأن النشاط التسويق  كما أشكر  مدير عام رسر

السيدي من  نصب  كال"  والسيد  الحقول  وتطوير  المكامن  لدائرة  العام  المدير   ، العبودي  محمد  الدكتور  ن  

وكذلك الصديق وزميل العمل الخبب  صباح    الهنداوي ، المدير العام لدائرة الدراسات عىل مالحظاتهما القيمة  

 . الجوهر 

 

 الجزء األول 
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 تشييد منظومات تصدير النفط العراقية  .1

 

 منظومة التصدير الغربية   -أ  

ي  -أوال" 
 تشييد المنظومة و بدء تصدير النفط العراف 

ي حقل كركوك عام  
كة نفط العراق )  1927بعد االكتشاف الكبب  للنفط ف  ( بتطوير الحقل  IPC، قامت رسر

ي  وقد بورسر عام  
ي المنتج من حقل كركوك    1934وبناء أول منظومة تصدير للنفط العراف 

بتصدير النفط العراف 
(  K1( عقدة . يمتد األنبوب من كركوك ، محطة ضخ ومستودع )  12( كم وقطر)  857عبر أنبوب  بطول )

( ثم يتجه غربا" نحو مدينة   حديثة ،  K2)  باتجاه الغرب  عابرا" دجلة  عند  الفتحة وصوال" اىل  محطة 
ق مدينة القائم ثم  يعبر   T1وبعدها يمر  بمحطة )   K3حيث شيدت محطة ضخ ومستودع )) ( جنوب رسر

  ( ألبو كمال  وصوال" اىل  محطة  بالقرب من مدينة  ي السورية 
(  متجها" غربا" اىل  T2الحدود اىل األراض 
ق مدينة  T3محطة              )  ( غرب تدمر وبعدها  T4تدمر ويستمر مسار األنبوب ليصل اىل محطة )  ( رسر

شيد   حيث  المتوسط  األبيض  البحر  عىل  اللبنانية  طرابلس  مدينة  وحت    اللبنانية  السورية  الحدود  يعبر 

 مستودع وميناء تصدير.  

( بالنفط  80كانت طاقة األنبوب تساوي  الخام ذي  ( ألف ب/ي وكان الهدف هو تزويد األسواق األوربية 
ي وشارك  10( درجة .بلغت كلفة تشييد المنظومة )36.6المواصفات الجيدة  بكثافة )

ليت  ( مليون باوند أسب 
ي بنائها حواىلي )

ي حينة .(أنظر الخارطة  10ف 
( آالف شخص وكانت مواصفات المنظومة هي األرف  عالميا" ف 

ي ( 
يطان   القديمة من األرشيف البر
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وع التصدير المشار  ي أعاله مد أنبوب مشابه ألنبوب كركوك    شمل مشر
( عقدة    12طرابلس بقياس )     –اليه ف 

ي موازيا"   1074وطول ) 
ي فلسطي   عىل البحر المتوسط . يمتد أنبوب التصدير الثان 

( كم بي   كركوك وحيفا ف 
ق عنه باتجاه جنوب غرب نحو األردن .شيدت ثالثة محطا ت لألنبوب األول بي   كركوك و حديثة ثم يفب 

)  H1,H2,H3ضخ داخل العراق هي ) (  مع مستودع ساحىلي وميناء   H4,H5(  ومحطتان داخل األردن  

ي فلسطي   .  
ي مدينة حيفا ف 

 تصدير ف 

ي الش فانس همفريس و شخصيات أجنبية 
يطان  ه السفب  البر ي كركوك حرص 

ي حفل نظم ف 
أفتتح الملك غازي ف 

وع تصدير نفط كركوك عبر ميناء حيفا  ي فلسطي   بتأري    خ    وعراقية مشر
ة     1935/ 1/ 15ف  ة وجب  

أي  بعد فب 
 طرابلس .   –من تدشي   أنبوب كركوك 

 ( ألف برميل /يوم .  80بلغت طاقة المنظومة حواىلي )  

يطانية و األمريكية بالنفط  وكذلك المنتجات النفطية  ي تزويد القوات البر
كان للمنظومة الغربية دور مهم ف 

الثان العالمية  الحرب  ي طرابلس عام  خالل 
وأخرى ف  ي حيفا 

ف  للنفط  تم تشييد مصفاة  أن  بعد  .   1940ية  

ة الثورة العربية    –أستهدف  جزء أنبوب كركوك   حيفا  داخل فلسطي   من قبل المقاتلي   العرب  خالل فب 
واستهدفته منظمة اآلركون الصهيونية بعد ذلك اال أن الهجمات لم توقف العمل باألنبوب    1939- 1936
كة نفط العراق . حيث كا ار األنبوب من قبل رسر يطانية وتعالج أض   ن يحىم من قبل القطعات البر
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ي    1948بعد قيام دولة أرسائيل عام  
أوقفت الحكومة العراقية استخدام األنبوب  وقد ضح وزير المالية العراف 

ي ال يستطيع العراق أنذاك السيد عىلي ممتاز " ان كلفة مليون باوند عىل الخزانة العراقية هي بمثابة تض
حية الت 

 تفاديها من أجل بلوغ أهدافه الرفيعة ". 

 توسعة المنظومة الغربية    -ثانيا" 

ي عام  
( عقدة من كركوك مع زيادة    16طرابلس بمد أنبوب )    –جرت توسعة طاقة المنظومة كركوك    1943ف 

ي كل من مستودع )
 ( .  K3( ومستودع ) K1طاقة الخزن ف 

ة )  1948حيفا عام  –بعد خسارة  منفذ كركوك  - 1950، وتنامي اإلنتاج من حقول كركوك ،  تم  خالل الفب 
ي سورية وتشييد ميناء جدT4( عقدة  بي   كركوك ومحطة )  32و     30(  مد أنبوبي   قياس )  1952

يد ( ف 
ي مدينة بانياس عىل البحر المتوسط . تم ربط المستودع المذكور مع  

بأربعة أرصفة للتحميل ومستودع  ف 

 ( ألف ب/ي.   300( عقدة  وقد بلغت  الطاقة حواىلي )  26و  24( بأنبوبي   قياس ) T4محطة )

عام   حزيران  من  األول  ي 
ف  التأميم  قرار  النف  1972بعد  المنشئات  وادارة  ملكية  آلت  ضمنها ،  ومن  طية 

ي   المنظومة اىل الحكومة العراقية اال أن الحكومة السورية قامت
ة بتأميم جزء المنظومة داخل األراض  مبارسر

 السورية . 

ي اس    ع ار النفط جراء حرب تش رین عام   
مما حفز الحكومة العراقية للعمل عىل    ۱۹۷۳حدث ارتف اع كبب  ف 

ي والس وري عىل ذلك وباش رت الحكومة  ( ملیون ب/  1.4رفع طاقة التصدير اىل )
ي واتفق الجانبان العراف 

ي من ً  
ي الجانب العراف 

ي محطات الض خ ونص ب محطة لقیاس النفط ف 
العراقية بإجراء التحویرات المطلوبة ف 

ي محطات  ولم الحدود،
اماته س  واء بمزاوجة اجزاء من األنابيب او تحويرات ف    ینفذ الجانب الس  وري ایا من الب  

( الف ب/ ي وربما  700( ملیون ب/ ي بل وصلت اىل ) 1.4الض  خ ، وب  ھذا لم تتحقق الطاقة المستهدفة )
 تكون أكبر من ذلك.  

 

 توقف المنظومة الغربية    -ثالثا" 

ي عام  
ي عىل مرص ، قام ضباط سوريون بتفجب  محطات    1956ف 

وأثناء ما عرف بأزمة السويس والعدوان الثالنر

( يوما" .  129واستمر توقف الضخ  لمدة )   1956/ 11/ 3( فتوقف الضخ صباح    T2,T3,T4الضخ الثالث )

ي قناة السويس حفز  
ف  ي المنظومة الغربية وتوقف المالحة 

كة  توقف الضخ ف  بمبادرة من رسر كات النفط  رسر

وع مد أنابيب بديلة من كركوك عبر تركيا  اال أنها باءت بالفشل رغم محاوالت دامت   ستاندرد للتقدم بمشر

 قرابة السنة . 

ي أنبوب كركوك  
لمدة ثالثة أشهر ثم استؤنف   1966بانياس نهاية عام   –أوقفت الحكومة السورية الضخ ف 

ي 
كة نفط العراق لزيادة عائدات المرور بنسبة ) بعد توص 1967آذار 2الضخ ف   % ( . 50لها اىل أتفاق مع رسر
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بعد نشوب الحرب  1975توقف ضخ النفط ألول مرة بصورة مستديمة من كركوك اىل طرابلس عام  
 األهلية اللبنانية. 

ة )   ي السورية للفب 
ي اىل ميناء بانياس عبر األراض 

ة أشتد فيها  ( وهي فب  1979-1976توقف ضخ النفط العراف 
ي  
.ويظهر    1979توقف الضخ وحت  أوائل     1976نيسان     20الخالف بي   الحكومتي   العراقية والسورية ، فق 

ي  البلدين  أن التوقف قد جاء  
ي أتسمت بتصاعد الخصومة بي   حكومت 

ة الت  ي تلكم الفب 
من تحليل األحداث ف 

نتيجة تصاعد الخال ف من ناحية وربما رد فعل مؤجل عىل قيام  بقرار سياسي اتخذته الحكومة العراقية  
ة بعد قيام العراق بتأميم  الحكومة السورية بالسيطرة عىل حزمة انابيب  المنظومة الغربية داخل سورية مبارسر

، فربما كانت الحكومة العراقية تتوقع أن تؤول  ملكية المنظومة داخل سورية ولبنان اىل   1972النفط  عام 
ي العراق الن كلفة  األ 

نابيب  ومحطات الضخ والميناء بالكامل قد دفعت فعال" من واردات بيع النفط العراف 
وقف الضخ عبر سورية بعد أن  توفرت لها  أمكانية تصدير نفط   أتخاذ قرار . تمكنت الحكومة العراقية من  

ي الذي أكتمل بناؤه أنذاك باإلضاف اتيخر ة اىل قرب استكمال  كركوك من ميناء البرصة النفطي عبر األنبوب االسب 
ي 
كي عام  –المرحلة األوىل لألنبوب العراف 

 .  1977الب 

، أعيد تشغيل المنظومة عبر سورية ولكن معدالت الضخ    1979بعد تحسن العالقات بي   البلدين أوائل عام  
  ( بحدود  واطئة  العالقات    700-  400كانت   تردي  بعد  المنظومة حت   استخدام  وأستمر  ألف ب/ي.   )

ي عام  مجددا"  
ي     1979ف 

ي عبر أراضيها ف 
  1982/ 4/ 10وحت  قيام الحكومة السورية بإيقاف ضخ النفط العراف 

ي عىل المنفذ 
ي وقت كانت الحرب العراقية االيرانية محتدمة واقتصار تصدير النفط العراف 

بدوافع سياسية ف 
ي توفرت بعد  

كي فقط. تشب  المعلومات الت 
السوري هو ضغط المعارضة   الدافع الرئيشي للقرار  أن 2003الب 

أيران من أجل اضعاف الحكومة العراقية اقتصاديا" وهي تخوض   تكون العراقية وسعي  الحرب معها وقد 
المعلومات صحيحة حول تردد الرئيس السوري آنذاك ألن ايقاف الضخ سيحرم سوريا من عوائد رسم المرور 

 عالجتها مع ايران لقاء ايقاف الضخ . وكذلك تزويد مصفاة حمص بالنفط الخام وهي أمور قد تم م

( لنفط البرصة عبر محطة  ي  K3بقيت المنظومة مغلقة حت  استؤنف الضخ مجددا" 
ثان  ين  ي شهر تشر

( ف 
اوح ما بي   )  2000

ي اليوم  وفق أتفاق غب  معلن بي   البلدين بسبب   250و  150بمعدالت تب 
( ألف برميل ف 

ي بالمعدالت المذكورة  قرارات مجلس األمن ، وقد برعت الحكومة ا
ي انكار استالمها للنفط العراف 

لسورية ف 
ي ذلك أقناع وزير الخارجية األمريكية كولن باول أن ما يجري  

ي صادراتها النفطية بما ف 
ة ف  وحدوث زيادات كبب 

وكان مجلس  هو عمليات فحص محدودة لألنابيب ! وكذلك نفت الحكومة العراقية ما نشر حول الموضوع 
ي العام  األمن قد  

ط أن توضع عوائده النفطية   2000وافق ف  عىل السماح للعراق بتصدير نفطه عبر سوريا بشر

وط.  ف عليه األمم المتحدة اال أن الحكومة العراقية رفضت الشر ي الحساب الذي تشر
 ف 

واندالع الحرب حينما توقف الضخ وأستمر غلق المنظومة منذ ذلك الحي      2003أستمر الوضع حت  نيسان  
إلعادة العمل بها أو مد أنبوب جديد أال أن المحاوالت   2010/ 2009ت  اليوم مع حدوث محاوالت خالل  وح

 لم يكتب لها النجاح. 

،   1948وعىل الرغم من اندثار منظومة الضخ بي   كركوك و حيفا بعد أن توقف العراق عن استخدامها عام  
ي صيف عام  

حيفا   –لنظام عن قرب تشغيل انبوب كركوك  بعد تغيب  ا  2003برزت دعوات وكتبت  مقاالت ف 



 
 

ي السياسات النفطية 
 
 أوراق ف

 

 

ي منظومات تصدير    ثامر عباس الغضبان
  46 من  8صفحة    النفط العراف 

مبينا" كذبها واستحالة  العودة اىل استخدام  لتفنيد األخبار  ي 
بنفط كركوك مما دفعت  تزويد أرسائيل  وبدء 

المياه   نقل  ي 
ف  استخدمت  واألردن  العراق  داخل  منه  ة  أجزاء كبب  ورفعت  السني    عبر  تآكل  الذي  األنبوب 

 ( لم تعد سوى حديد متآكل . H1-H5محطات الضخ الخمسة ) وتبطي   آبار المياه ، كما أن  

 منظومة التصدير الجنوبية  –ب  

ي   -أوال"  تشييد المنظومة وبدء التصدير من الخليج العرنر

ي حقل الزبب  عام  
ي الجنوب وبالذات ف 

وكان اكتشافه عن طريق الصدفة حينما   1949تم اكتشاف النفط ف 
كة المقاولة ) ت معداتها    Robert Ray Companyكانت الشر كة نفط البرصة قد نشر ي تعاقدت معها رسر

( الت 
ي تلك  Calibrationغرب مدينة الزبب  لتقوم بعملية التعيب  )

ا" واضح المعالم ف  ( واذا بها تكتشف تركيبا كبب 
ي 
كة نفط البرصة )  1948/ 4/ 13المنطقة الذي سىمي بحقل الزبب  بعد اكمال حفر أول ببئ به ف  . سارعت رسر

BPC  (  ي جنوب العراق بمد انبوب بطول
( عقدة اىل الفاو عام  16/ 12(  كم وقطر )  105( مالكة االمتياز ف 

( ألف ب/ي  وقد   300حيث شيد مستودع خزانات و أربعة أرصفة  تحميل بطاقة تصديرية قدرها )   1950
ي 
الواقع اىل الغرب   1953، وبعد اكتشاف حقل الرميلة العمالق عام  1951/ 12/ 21كانت الحمولة األوىل ف 

 .  1954فاو وبدأ التصدير منه نهاية عام  – ( كم ، بورسر بربطه بأنبوب زبب  30حقل الزبب  بحواىلي )من 

 

 

Source,IEA 



 
 

ي السياسات النفطية 
 
 أوراق ف

 

 

ي منظومات تصدير    ثامر عباس الغضبان
  46 من  9صفحة    النفط العراف 

 توسعة المنظومة    -ثانيا" 

ي خور العمية شمال   المذكورين،مع تطور اإلنتاج من الحقلي    
كة بتشييد ميناء العمية الواقع ف  قامت الشر

ي عام  
ي والذي دشن ف  ( ألف ب/ي .وكان النفط   800برصيفي   بطاقة أجمالية قدرها )   1962الخليج العرنر

( بطول    32،32/ 30،24ينقل من حقىلي الزبب  والرميلة اىل مستودع الفاو بواسطة ثالثة أنابيب برية قطر )  
( كم. لقد طورت هذه    46( عقدة  بطول )  32( كم ومن ثم اىل الميناء عبر أنبوبي   بحريي   قطر )105حواىلي  )

أنبوب بحري كبب    ي الفاو وأضافة رصيفي   مع مد 
ف  المنظومة مع الزمن  بتوسيع مستودع الخزن والضخ 

اء التوسع  بعد  ( مليون ب/ي .لقد ج 1.600( عقدة  وبذلك رفعت طاقة التصدير اىل معدل )  42قياس ) 
كة   ي ال تزال بيد رسر

كات اىل اتفاقية زيادة اإلنتاج من حقول البرصة الت  تأميم نفط كركوك وتوصل العراق والشر

 نفط البرصة .  

كة النفط الوطنية العراقية تبدأ بتصدير النفط -ثالثا"  رسر

كة النفط الوطنية العراقية  عام   به رسر ما قامت  نواة و   1972-1970التطور الجديد هو  بمثابة  الذي كان 
ة وحديثة وقد تمثل ذلك بمد أنبوب قياس ) ( كم من محطة   138( عقدة بطول ) 28لمنظومة تصدير كبب 

ي شمال الرميلة اىل الفاو حيث قامت ببناء مستودع خزانات اىل الغرب من مستودع DS1عزل الغاز األوىل )  
( ف 

  ( البرصة  نفط  كة  رسر هذه  أرصفة    واستخدمت(     BPCخزانات  وكانت  صيانتها  بعد  القديم  الفاو  ميناء 

وع  .  االستثمار المشاري    ع جزء" من مشر ي المبارسر
 الوطت 

كة النفط الوطنية العراقية منظومة التصدير بتشييد محطة الضخ أألوىل ) ( ومستودع  كبب    PS1وسعت رسر
ي شمال الرميلة مع مد أنبوب بري قياس ) 5.2سعة )

( اىل مستودع  138ل ) ( عقدة بطو 48( مليون برميل ف 
ي   49( عقدة يمتدان لمسافة )   48الفاو الذي ربط به  أنبوبان بحريان قياس ) 

( كم حيث شيد ميناء سىمي ف 
ميناء البكر والذي سىمي  عام   )    2003حينه  ( الذي يضمم أربعة أرصفة تحميل    ميناء البرصة النفطي ب 

 يناء الجديد اىل جنوب غرب ميناء العمية . الم ويقع( مليون ب/  1.600بطاقة تصدير كلية قدرها ) 

تشييد المينائي   مع منظومة األنابيب ومستودعات الخزن ومحطات الضخ أصبحت للعراق طاقة   وباكتمال

ئ تصدير من   ي قدرها )   موان   ( مليون برميل يوميا" .  3.2الخليج العرنر

 

ي الخط   -رابعا"  اتيخر  االسب 

ي أنبوب سىمي بالخط    1975شيد عام   اتيخر يربط  بي   المنظومة الجنوبية والمنظومة الغربية  ويمتد   االسب 

ي حقل الرميلة )
ي حديثة بطول )K3( اىل محطة ) PS1األنبوب من محطة الضخ األوىل ف 

( كم و قطر  664( ف 

، برصة متوسط ونفط كركوك   ( عقدة . صمم األنبوب لىك ينقل ثالثة أنواع  من النفط ، برصة أعتيادي48)

  ( بطاقة  وع     900و    850من الجنوب اىل الشمال وبالعكس   ( ألف ب/ي عىل التواىلي  وقد شمل المشر

ي شمال الرميلة )  باإلضافة 
(  . لقد تم  PS3,PS4) PS,2( ثالثة محطات هي     PS1اىل محطة الضخ األوىل ف 

ي  
ثم اىل    بادئف  نقل نفط كركوك اىل حديثة ومن  ميناء البرصة النفطي   األمر  تم تصديره من  البرصة حيث 

اتيجيةوسوف تتبي   األهمية   ي ذكره. من   االسب 
لهذا األنبوب بعد نشوب الحرب العراقية األيرانية وكما سيأن 



 
 

ي السياسات النفطية 
 
 أوراق ف

 

 

ي منظومات تصدير    ثامر عباس الغضبان
  46 من  10صفحة    النفط العراف 

وع من بينها    استخدمت الجدير بالذكر أن تكنولوجيا متقدمة   ي المشر
ي    ألولف 

ي العراق مد قابلو ضونئ
مرة ف 

 لألنبوب . لالتصاالت  موازي 

ركان  -خامسا"   فاو   –انبوب البر 
 

ئ  كة الف العراق بقطر )1976هذا االنبوب عام ) أنشر ( كم   298( عقدة وطول )28( وفق عقد الخدمة مع رسر
بطاقة ) ركان ومستودع الفاو  ي البر 

ف  لنقل    ميوم. أستخد( الف برميل/ 400يربط  المجمع النفطي  األنبوب 
ار أثناء الحرب   ركان ، أبو غراب والفكة( . تعرض االنبوب لبعض االض  النفط المنتج من حقول ميسان ) البر 

ة ثالثي   سنة . تم تأهيل األنبوب  فأستخدم  بضغوط   -العراقية 
االيرانية كما حرم من الحماية الكاثودية لفب 

( عقدة  22فط حقول ميسان من خالل خط ربط بقطر )( الف برميل لنقل ن240تشغيلية منخفضة بطاقة )
ي المستودع  . ZB1( كم مع مستودع )30وطول )

 ( حيث يمزج مع النفط االعتيادي ف 
 

ار منظومة التصدير الجنوبية  -سادسا"   أض 

ار   األيرانية،   –توقفت منظومة التصدير الجنوبية عىل أثر اندالع الحرب العراقية   ي التصدير أض 
 وأصابت مينانئ

المنشئات  عرض  مما  العمل  عن  الكاثودية  الحماية  منظومة  وتوقفت  العمية  خور  ميناء  السيما  جسيمة 
 واألنابيب البحرية اىل التآكل . 

اقدمر مستودع الفاو بالكامل أثناء الحرب   ( خزانا" مع منظومة الضخ واألنابيب    51الخزانات وعددها )    باحب 

 والوحدات الخدمية ...الخ . 

ي منهما ، كما حرما من الحماية الكاثودية  28و    48كما تعّرض االنبوبان ) ي الجزء الجنونر
ار متعددة ف  ( ألض 
ة طويلة  مما أقتض  أن يستعمل االنبوب )   ( عقدة بقدرة مخفضة للضخ المبارسر اىل ميناء البرصة  48لفب 

 .  1989النفطي منتصف عام 

لنفوط ميسان اىل الف ار كما مر آنفا" فأستخدم  بضغوط تشغيلية تعرض االنبوب الناقل  او لبعض االض 
 منخفضة.  

 

 منظومة التصدير الشمالية  -ت 

ت   اإلنتاجادراكا" ألهمية تنوي    ع منافذ التصدير واتساقا" مع توجه الدولة نحو زيادة طاقات  والتصدير ، بارسر
ثالثة  باالتفاقوزارة النفط    أنابيب  كي بتشييد منظومة 

تمتد من    مع الجانب الب   ، هي المنظومة الشمالية 
وع عىل مراحل بدء"   كي عىل البحر األبيض المتوسط .نفذ المشر

واحد   بأنبوبكركوك وحت  ميناء جيهان الب 
ا مد أنبوب جديد بقطر)    1.0( ألف ب/ي تبعته توسعة اىل )    750بطاقة )   ( عقدة      46( مليون ب/ي وأخب 

 مليون ب/ي  .   (1.600لتصبح طاقة المنظومة حواىلي ) 

 



 
 

ي السياسات النفطية 
 
 أوراق ف

 

 

ي منظومات تصدير    ثامر عباس الغضبان
  46 من  11صفحة    النفط العراف 

 المرحلة األوىل -أوال" 

عام   )  1977أستكمل  قدرها  بطاقة  نفط كركوك  لتصدير  االول  االنبوب  قياس  750تشييد  الف ب/ي   )

كي و بطول كىلي )IT -1(عقدة ممتدا" من محطة )40)
ي كركوك و حت  ميناء جيهان الب 

(كم ، منها  985,3( ف 

ي و  345)
ي الجانب العراف 

كي ، خفض قطر الجزء األخب  منه اىل )  640,3)( كم ف 
ي الجانب الب 

( عقدة  30( كم  ف 

 (كم. 83,55ويمتد لمسافة )

ي هما محطة )
ي الجانب العراف 

(  IT1يحتوي هذا االنبوب عىل خمس محطات ضخ وسطية ، اثنتان منهما ف 
ي كركوك الثانية )

كي )IT2ف 
ي الجانب الب 

ي و ثالث محطات ف   ( .  PS3,PS4 ,PS5(   شمال مدينة بيخر
كية. وقد تحمل   ي العراقية عند الحدود العراقية الب 

ي فيشخابور داخل األراض 
كما شيدت  محطة  للقياس ف 

 . ي العراق وتركيا عىل التواىلي
كي كلفة جزء المنظومة ف 

ي والب 
 الجانبان العراف 

 

 
 
 
 



 
 

ي السياسات النفطية 
 
 أوراق ف

 

 

ي منظومات تصدير    ثامر عباس الغضبان
  46 من  12صفحة    النفط العراف 

 
 التوسعة األوىل   -ثانيا" 
 

عام   ي 
ف  االنبوب    1984تم  هذا  طاقة  ) زيادة  محطات ضخ  1.0اىل حواىلي  بإضافة خمسة  مليون ب/ي   )

ي )  
ي الجانب العراف 

كي هي IT1A,IT2Aوسطية اضافية اثنتان منهما ف 
ي الجانب الب 

 ( و ثالثة ف 
 (PS3A,PS4A,PS4B) . 

 
 التوسعة الثانية  -ثالثا" 
 

ي عام  
ي بقطر)   ،  1987ف 

(  الواقعة  IT1A(عقدة مبتدأ من محطة الضخ الوسطية االوىل )46مد أنبوب ثان 

 ميناء جيهان و بطول اجماىلي )
ي ، و ممتدا" بموازاة االنبوب االول و حت  ي  865شمال مدينة بيخر

( كم ، وكما ف 

( بطول  األنبوب  من  االخب   الجزء  فان  األول  )83,5األنبوب  اىل  قطره   ي هذا  (عقد30( كم خفض 
ويأن  ة  

ي مستوى األرض . 
ي قطر األنبوب  لحسابات هيدروليكية بسبب االنحدار الشديد ف 

 التقليص ف 

تم االستغناء عن تشييد محطات ضخ وسطية جديدة لهذا االنبوب من خالل اعادة توزي    ع محطات الضخ  

ة المذكورة وبذلك اصبح لكل انبوب خمس محطات بضمنها المحطتان )  (. IT1Aو IT1الوسطية لعشر

ي حواىلي ) 
ي حالة ضخ نفط كركوك فقط و بحدود 830تبلغ طاقة االنبوب الثان 

(الف  750)  ( الف ب/ي ف 

( مع نفط كركوك  فيما تبلغ طاقة الخطي     ي ي حالة ضخ نفط البرصة المتوسط بدفعات )ضخ تعاقتر
ب/ي ف 

 ( مليون ب/ي . 1.600معا  )

ي عام  1.7اىل حواىلي )   زادتوتجدر االشارة ان الطاقة القصوى قد  
من خالل حقن    1989( مليون ب/ي ف 

ي المنظومة. 
ي االنبوب لتحسي   وزیادة انسیابیة النفط ف 

 مواد كیمیاویة ف 

ي  مد مجموعة من األنابيب لتوفب  المرونة إليصال نفط كركوك من مستودع )
( و نفط K1شمل التوسع الثان 

 يدا لضخهما بالدفعات اىل ميناء جيهان. ( تمهIT-1A( اىل مستودع )K3البرصة من مستودع )

ة )   –استثمرت منظومة التصدير الشمالية ) كركوك   ي   1990  –   1977جيهان ( بأدائية عالية خالل الفب 
( ف 

األيرانية اضافة   –وقت كانت تمس الحاجة اليها بعد غلق  منظومة التصدير الجنوبية أثناء الحرب العراقية 

ة )    اتفاق النفط مقابل الغذاء والدواء مع األمم المتحدة . (  وفق  2003-1997للفب 

كة نفط الشمال  -رابعا"   حزم األنابيب  ضمن عمليات رسر
 

منافذ   وتعدد  الدين  وصالح  الموصل   ، حقول كركوك  من  اإلنتاج   تطور  تشييد مع  اىل  اضافة  التصدير 
الرابطة ضمن  العديد  من األنابيب  مدت   ، المنطقة  ي 

ف  ي 
مصاف  تشييد  و  عديدة  مستودعات خزن وضخ 

ي تطلبها توفب  مرونات بي   عقد الخزن والضخ أو لتوفب  سعات 
ي التصدير الغربية والشمالية أو الت 

منظومت 



 
 

ي السياسات النفطية 
 
 أوراق ف

 

 

ي منظومات تصدير    ثامر عباس الغضبان
  46 من  13صفحة    النفط العراف 

( كم . هذا وتوجد مقاطع    330اىلي أطوالها حواىلي )  نقل أضافية فتكونت شبكة نقل بأقطار مختلفة يبلغ اجم
ي التصدير اىل تركيا ) ي أعاله .   46( و)  40من أنبونر

ي المنطقة تتقاطع مع الحزمة المذكورة ف 
 ( عقدة ف 

 
 
ي تطوير وتشغيل منظومة التصدير الجنوبية -ث 

 نمط جديد ف 
 

ي خور العمية والبرصة النفطي     –الحرب العراقية    أدى  استمرار   األيرانية  اىل استمرار توقف التصدير من مينائت 
ي مستودع الفاو البالغة )

قية والغربية ف  ي للخزانات الشر
( خزانا"  51مع قضم مستمر بالقصف المدفعي اإليران 

. وبالنظر لعدم امكانية التحق12.3بطاقة خزنيه قدرها ) برميل  مليون  ي أحدثتها  ( 
ار الت  ق من حجم األض 

ار   ي الميناءين والحرب مستمرة دون أن يعرف مت  ستتوقف باإلضافة اىل األض 
وتحدثها العمليات العسكرية ف 

ي مدى الهاونات والمدفعية  
ي طالت مستودع الفاو كونه ف 

ي وزارة  الفادحة الت 
تبلورت رؤية ف  األيرانية فقد 

ي وضعت دراسة نهاية عام  النفط وبالذات دائرة المكامن وتطو 
أوصت باالستغناء الكامل   1982ير الحقول الت 

ن بموافقة الهيئة العليا لتطوير الحقول تبعتها دراسة تفصيلية بداية عام  تضمنت    1983عن ميناء الفاو أقب 
وع شامل لتطوير منظومة التصدير عىل  ي بتنفيذ مشر

مستلزمات و متطلبات تنفيذ البديل المقر والذي يقض 
ة زمنية. وبالنظر الستمرار الحرب أصدرت الدائرة المذكورة دراسة   ثالثة مراحل بعد توقف الحرب بأقرص فب 

 .   2000تقدمت برؤية وبدائل حت  عام   1986أخرى عام 
ي تمخضت عن توجيهات الهيئة العليا والدراسات ما يىلي : 

      ان من أهم األسس الت 
 

 دون امكانية التصدير من الميناءين بعد توقف الحرب . توقع حدوث دمار شديد يحول  -أوال" 
ة طويلة تزيد عن السنة.  -ثانيا"  ي الميناءين سيتطلب فب 

ار ف   أن أصالح األض 
 

ئ .  -ثالثا"   عدم العودة اىل الفاو كمستودع ومحطة ضخ ما بي   الحقول والموان 
 

 وبناء" عىل ذلك فقد اعتمدت الحلول البديلة اآلتية : 
 

ي الخليج .  .1
ئ عائمة ف   ضخ النفط الخام من مستودعات حقلية اىل موان 

ة من وقف الحرب لتصدير النفط الخام منها   SBMنصب عوامات أحادية ) .2 ة قصب 
ي الخليج خالل فب 

(  ف 

ي  
اء عوامات أحادية وخزنها ف   .  سنغافورة وقد تم فعال" رسر

ي المبارسر أضافة  تش .3
ي الحقول النفطية بعيدا" عن التأثب  المدفعي اإليران 

ييد مستودعات ومحطات ضخ ف 

 . ي حقل الرميلة الشماىلي والزبب 
 اىل المستودعات ومحطات الضخ الموجودة ف 



 
 

ي السياسات النفطية 
 
 أوراق ف

 

 

ي منظومات تصدير    ثامر عباس الغضبان
  46 من  14صفحة    النفط العراف 

ي من بينها تقليص ارتفاع الخزانات ، تباعد   .4
ي المستودعات الحقلية والت 

اعتماد وسائل الحماية السلبية ف 

األرض  ال سطح  تحت  الضخ  محطات  وتشييد   ، مستقيمة  خطوط  عىل  تشييدها  ي 
وتحاسر خزانات 

(  Tuba( ومستودع )     ZB2باإلضافة اىل محددات أخرى كالسواتر... الخ . وقد تم فعال" تشييد مستودع )

 وفق هذه األسس وبمواصفات هندسية عالية جدا". 

 
ي األول بالنظر   اتيخر ي " موازيا" للخط االسب 

ي الثان  اتيخر ي نهاية الثمانينات بمد أنبوب" الخط االسب 
بورسر ف 

ر الذي أصاب الخط األول ولتوفب  طاقة مناقلة أكبر بي   المنظومة الجنوبية والمنظومتي   الغربية   للترص 
  ، الوطنية  القدرات  عىل  اعتمادا"  بالكامل  التنفيذ  تم  كة والشمالية.  رسر نفذت  وقد  وتشييدا"  دراسة 

(  K3(  وكان من المخطط استكمال مد األنبوب حت  محطة )  PS1 -  PS3المشاري    ع النفطية مقطع )  
 لوال  أحداث غزو الكويت . 

 
نفوط        ي   كان من ضمن هذه الرؤية  أضافة منفذ تصدير جديد لتصدير جزء من 

ف   . الحقول الجنوبية 
ي األخب  تشييد أنبوب جديد 

البداية كانت األنظار متجهة نحو أنبوب من الرميلة اىل العقبة  ولكن ترجح ف 
 عبر المملكة العربية السعودية. 

 
ي عبر السعودية )  -ج 

 ( IPSAاألنبوب العراف 
 

 سىمي األنبوب بهذه التسمية الن ملكيته بالكامل تعود اىل العراق وقد نفذ  عىل مرحلتي   : 
  

(  اىل المملكة Zb-1( كم من مستودع )320( عقدة بطول )48المرحلة األوىل، وشملت مد أنبوب  بقطر ) 
قية غربا" اىل مينا  ي بأنبوب تصدير النفط الخام السعودي الممتد من المنطقة الشر

ء ينبع عىل البحر  ليلتق 
ي يضخ بالتناوب مع    500بطاقة )   1985-1984األحمر. نفذ االنبوب عام  

( ألف ب/ي و كان النفط العراف 
 النفط السعودي . 

 
المرحلة الثانية ،  وشملت استكمال األنبوب من نقطة التقائه باألنبوب السعودي قرب محطة الضخ الثالثة 

ي   اىل ميناء المعجز الواقع اىل الشمال
من ميناء ينبع عىل البحر األحمر . تكونت منظومة األنبوب من محطت 

( الف مب  مكعب ومحطة  928(  بسعة خزن قدرها )  Zb2ضخ داخل العراق هما محطة ضخ ومستودع )
السعودية .، وخمسة   –( كم من المستودع بالقرب من الحدود العراقية 130الضخ الثانية عىل بعد حواىلي ) 

( ألف  مب  مكعب   750السعودية ) الثالثة اىل السابعة ( مع مستودع ساحىلي بسعة )  محطات ضخ داخل  
ي المعجز وميناء بثالثة أرصفة تحميل . بلغ الطول الكىلي لألنبوب حواىلي )  

( كم ،    1600مع محطة ضخ ف 
( يتحول قطر األنبوب اىل )515بعد  ( كم وبعد ذلك خفض  قطر  963( عقدة ويستمر لمسافة )56( كم 

 ( كم حيث يصل المستودع الساحىلي . 91( عقدة ويمتد لمسافة )42ألنبوب اىل ) ا
 

ي 
ي نهاية شهر كانون ثان 

 واستخدم لضخ مزي    ج من النفط المتوسط  1990أستكمل األنبوب ودشن ف 



 
 

ي السياسات النفطية 
 
 أوراق ف

 

 

ي منظومات تصدير    ثامر عباس الغضبان
  46 من  15صفحة    النفط العراف 

( Fao Blend  ( بمعدالت بحدود  )1.600( ألف ب/ي وقد بلغت الطاقة التصميمية لألنبوب )    700    )
 ( مليار دوالر .  2.7لفة قدرها حواىلي ) مليون ب/ي بك

 
 

 
 

كة أرامكو السعودية تشغيله  كة نفط الجنوب مسؤولية تشغيل األنبوب داخل العراق فيما تولت رسر تولت رسر
  . ي
ي المملكة  لقاء كلفة يدفعها الجانب العراف 

 داخل أراض 
ة ي حزيران  بعد عشر

  2001سنوات من توقف العمل باألنبوب أعلنت المملكة العربية السعودية ف 
ي حينه عىل القرار. 

ضت الحكومة العراقية ف   مصادرتها له وكان القرار بدوافع سياسية وقد اعب 
 

بتوسيع منظومة النقل الجنوبية من مستودعات ومحطات ضخ وأنابيب تصدير وتنوع النفوط المصدرة من  

خفيف ومتوسط وثقيل ، تشكلت شبكة واسعة من األنابيب الناقلة ما بي   الحقول والمستودعات ، نفط  

وما بي   المستودعات ذاتها لتوفب  المرونات التشغيلية المطلوبة باإلضافة اىل أنابيب التصدير الرئيسية ما  

ئ التصدير .    بي   المستودعات والفاو وموان 

 



 
 

ي السياسات النفطية 
 
 أوراق ف

 

 

ي منظومات تصدير    ثامر عباس الغضبان
  46 من  16صفحة    النفط العراف 

ار ودمار تصيب منظومات ال -ح  تصدير  أض 

كة نفط الشمال :  -أوال"   رسر

دمار  الشمالية   و  الغربية  التصدير  منظومة  عام    أصاب  ي 
ف  ة   ار كبب  الطائرات   1991وأض  شنت  عندما   ،

األمريكية هجماتها عىل المنشئات النفطية العراقية ، نالت عقدا" مهمة من المنظومة الغربية  والشمالية  

 :  توجز بما يىلي

ي حديثة اىل ) K-3تعرضت محطة ) .1
( غارة جوية أدت اىل تدمب  معظم المنشآت النفطية ومصادر 13( ف 

ي والدور السكنية.   الطاقة ال
 كهربائية وشبكات المي اه ومرافق االتصاالت والمبان 

ار جزئية . 14تدمب  )   .2  ( خزان واصيبت الخزانات الخمس الباقية بأض 
ار الكلية حواىلي ) .3

 %( . 85بلغت نسبة االض 
ي IT2كما  تعرضت محطة ) .4

كي االول لدمار شامل نتيجة حرب  -( عىل االنبوب العراف 
فانخفضت    1991الب 

 ( مليون ب/ي.  1.200( ألف ب/ي وبذلك تدنت  طاقة المنظومة اىل )400طاقة األنبوب بمعدل )

 % (. 50نهب وتخريب محطة القياس الحدودية واحداث دمار فيها بنسبة )  .5

 

كة نفط الجنوب    -ثانيا"   رسر

  تالها بعد أيام(  Zubair Boosterدمرت محطة الضخ في الزبير)    ،  1991في الليلة األولى من حرب   .1
(  27) فأشتعلت النيران في )    PS1,Zb1,Zb2,Tubaقصف  مستودعات التصدير االربعة في الجنوب (  

( خزانا" فأنخفضت الطاقة الخزنية الكلية  54(  خزانات من اصل ) 6خزانا" فدمرت بالكامل وتضررت )

 ( مليون  مترا" مكعبا" .  0.9عبا" الى ) ( مليون مترا" مك2.4من )

 %(. 90- % 40تضررت منشآت ثالث محطات للضخ على الخط الستراتيجي بنسبة )  .2
 دمرت المحطة الحدودية على الخط العراقي عبر السعودية تدميرا" كامال".  .3

 

ة أصابت ميناء البرصة النفطي  فأخرجته من الخدمة.   .4 ار كبب   أض 

عام     بعد  المنظومات  تعرضت  استهدفت    2003كما  النطاق  واسعة  تخريب  عمليات   اىل 

الغاز    ، الخام  للنفط  منها  الناقلة   ، العراق  ي 
ف  األنابيب  منظومات  سياسية  كامل  بدوافع 

يوم   تفجب   أول  ,وقد حدث  التصدير  أو  المحىلي  لالستهالك  سواء كانت  نفطية   والمنتجات 

ل للنفط الخام من خانقي   اىل مصق  الدورة وكان لهذه العمليات   لألنبوب الناق  2003/ 5/ 23

ي األكبر  عىل الصناعة النفطية ومنشئات الطاقة الكهربائية ) السيما خطوط الضغط   األثر السلتر

ي واجهتها أجهزة وزارة النفط دخول الشاق والمهربي   لشقة  
ي الصعوبات الت 

 
العاىلي ( . ومما زاد ف



 
 

ي السياسات النفطية 
 
 أوراق ف

 

 

ي منظومات تصدير    ثامر عباس الغضبان
  46 من  17صفحة    النفط العراف 

ل النفطية  األنابيب المنتجات  مستهدفي    البالد  خارج  اىل  تهريبها  أو  المحىلي  السوق  ي 
ف  بيعها 

 الناقلة كمصدر للشقة. 

امن مع تنفيذ  عقود الخدمة   - د   توسيع وتطوير منظومة التصدير بالب  

 

ي منها منظومة الخزن والنقل والتحميل ، من بينها محدودية 
ي كانت تعان 

بسبب المحددات الت 

ي الميناءين ، تآكل األنابيب ، خسارة مستودع الفاو وقلة الطاقة الخزنية وطاقة  
طاقة التحميل ف 

ي من بي   
ي تحقيق خطة زيادة اإلنتاج والتصدير والت  ي المستودعات الحقلية مما ال يلتر

  الضخ ف 

الدراسة   توصيات  الوزارة  نفذت   ، النفطية  الخدمة  عقود  من  المتوقع  اإلنتاج  روافدها  أهم 

والتحميل الجنوبية وفق   الخزن والنقل والضخ  أعدت لتوسيع طاقة منظومة  ي 
الهندسية الت 

 المحاور الرئيسية اآلتية:  

 

ي ال  -أوال"  
ي بالقرب من مينانئ ي الخليج العرنر

برصة وخور العمية  نصب أربعة عوامات أحادية ف 

( عقدة مدا 48( مليون ب/ي تغذى بالنفط الخام من أنبوبي   بحريي   بقطر ) 3.6بطاقة قدرها ) 

(  48تتفرع منه أربعة أنابيب قياس )   ( ،CMMPمن اليابسة اىل منصة قياس ومجمع مركزي )

 ( ألف ب/ي لكل منها. 900عقدة يتصل كل أنبوب بعوامة تحميل  بطاقة قدرها )

 

( عقدة من اليابسة اىل "محطة الصمام" اىل الشمال من  48مد أنبوب بحري بقطر )   - ثانيا"  

األنبوب اال  ( ألف ب/ي. تم مد   900ميناء خور العمية ليغذي عوامة أحادية خامسة بطاقة )  

 أن نصب العوامة قد  تلكأ . 

 

 

 

 



 
 

ي السياسات النفطية 
 
 أوراق ف

 

 

ي منظومات تصدير    ثامر عباس الغضبان
  46 من  18صفحة    النفط العراف 

 
 

ي البرصة النفطي وخور العمية وزيادة طاقة أذرع التحميل فيهما .   -ثالثا" 
 تنفيذ عمليات تأهيل لمينانئ

 

( خزانا" مع مضخات  24تشييد الخزانات لتصل )  بإعادة أعادة أعمار مستودع الفاو عىل مراحل تبدأ   - رابعا" 

ة أدت اىل تأخب  طويل.   استكمالوقد واجه  ي المستودع صعوبات كثب 
 العمل ف 

وع تطوير   ئ نفذ مشر ي  بدء" من عام    موان  ي الخليج العرنر
ين األ   2010التصدير ف  ول  بعد توقيع عقدين كبب 

ي بكلفة )  733بكلفة ) 
 ( مليون دوالر.  648( مليون دوالر والثان 

 

ي الفاو يربط األنابيب    - خامسا"  
ي المرحلة األوىل من خالل نصب مجمع أنابيب ف 

تم تجاوز مستودع الفاو ف 

ي شمال الرميلة ومستودع زبب  
  مع األنابيب البحرية المغذية للعوامات   1-القادمة من محطة الضخ األوىل ف 

 األحادية. 

 

ي  ي الخليج العرنر
 منشئآت التصدير ف 



 
 

ي السياسات النفطية 
 
 أوراق ف

 

 

ي منظومات تصدير    ثامر عباس الغضبان
  46 من  19صفحة    النفط العراف 

)  -سادسا"   مستودعات  أعمار  )Zb2أعادة  الطوبه  و   )Tuba( الرميلة  بتشييد  PS1(  وشمال  وع  والشر   )

ي الناضية يستلم نفوط حقول الغراف واألحدب وبدرة باإلضافة اىل نفط حقل الناضية  
مستودع جديد ف 

ي . 
 الذي يجري تطويره بالجهد الوطت 

 

ي يجري -سابعا" 
ي البرصة     ربط الحقول  الت 

تطويرها وفق عقود الخدمة بأنابيب ناقلة باتجاه المستودعات ف 

 لىكي يتم تصديرها وكما مبي   أدناه : . 

 

 ( كم. 272( عقدة لمسافة ) 42فاو )  -أنبوب حقل  الحلفاية   .1

 ( كم . 200( عقدة وطول )24موقع مستودع الناضية بقطر )  -أنبوب حقل احدب  .2

أحدب   .3 بأنبوب  يرتبط  الغراف  من  القادم  الثقيل  الخام  النفط  لنقل  الغراف  محور  ناضية    -أنبوب 

 ( عقدة الواصل  اىل موقع مستودع الناضية قيد التنفيذ . 28بقطر)

( كم اىل مستودع الطوبة 210(عقدة  وبطول )36ة بقطر )أنبوب نقل النفط الثقيل من مستودع الناضي .4

 ( كم  . 410وبذلك يكون  الطول االجماىلي لألنبوب من حقل االحدب اىل مستودع الطوبة )

ي حقل  بدرة بقطر ) .5
( كم يرتبط به أنبوب يمتد  من  165( عقدة وبطول )24أنبوب لنقل النفط المنتج ف 

بقطر ) للنفط االعتيادي   يمتد اىل محطة الضخ الثانية ) 28حقل الغراف  (  عىل الخط  PS-2( عقدة 

ي  وبذلك يكون الطول االجماىلي لألنبوب ) اتيخر  ( كم .  265االسب 

 

ي 
 الجزء الثان 

ي أثرت عىل استدامة عمل منظومات التصدير 
 أهم األحداث التأريخية الت 

 

 أهم األحداث التأريخية   .1

ي المركز لبناء وتشغيل منظومات التصدير العراقية المختلفة أنها مرت بأحداث جسام  
يتبي   من الشد التاريخ 

بالصواري    خ   العسكري  واالستهداف  المصادرة   أو  ، كالغلق  سياسية  وأحداث  قرارات  بسبب  معظمها  كان 
تلكم وكانت  أكبر  أو  منظومة   ي 

ف  مهمة  عقد  تدمب   اىل  ادى  الجو  من  لتوسيع    والقنابل  سببا"   األحداث 
ي المسار منظومات قائمة أو لتشيد منظومة أو منظومات جديدة ،  

ويوضح  الشكل أدناه التقلبات الحادة ف 
ي 
 والتصدير نتيجة ما سىمي بحروب الخليج الثالث .  لإلنتاج التاريخ 
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ي منظومات تصدير    ثامر عباس الغضبان
  46 من  20صفحة    النفط العراف 

 

ي أدناه : 
ي هي كما مبي   ف 

 ان من أهم األحداث وفق تسلسلها التاريخ 

ميناء حيفا عام  ايقاف تصدير نف .1 بقرار سياسي من    1948ط خام كركوك من  بعد قيام دولة أرسائيل  
ي كما تم ذكره ،  وقد تم تعويض  ذلك بتشييد أنبوب  

الحكومة العراقية تضامنا" مع الشعب الفلسطيت 
 . 1951بانياس عام   -جديد          كركوك 

ي سوريا  عام  توقف الضخ من كركوك اىل بانياس لمدة أربعة أشهر بعد تفجب   .2
 محطات الضخ الثالث ف 

1956   
ي أنبوب كركوك  .3

ي سورية لمدة ثالثة أشهر )  – ايقاف الضخ ف 
( لخالفات   1967/ 2– 1966/ 12بانياس ف 

كة نفط العراق عىل عمولة المرور داخل سورية.   بي   الحكومة السورية ورسر
ي أنبوب كركوك  .4

 هلية اللبنانية. بعد نشوب الحرب األ 1975طرابلس عام   –أيقاف الضخ ف 
أنبوب كركوك   .5 ي 

ف  الضخ  )    –ايقاف  ة  الفب  سورية  خالل  ي 
ف  احتدام   1979  –  1976بانياس  نتيجة   )

 الخالفات بي   الحكومتي   . 
ي لمنظومات التصدير استهدفت تنوي    ع منافذ التصدير وتوسيع طاقاتها    .6 اتيخر تبلور وتنفيذ تخطيط اسب 

ت عنها الخطة الخمسية األوىل اتساقا" مع توجه الدولة نحو زيادة طاقة ا ي عبر
 إلنتاج والتصدير والت 

ي الذي وفر مرونة المناورة ( ، وكان من بينها كما  1980  –  1976)        اتيخر أشب  اليه هو بناء األنبوب االسب 
( ألف ب/ي باالتجاهي    وفتح     900-850بي   منظومة التصدير الغربية والجنوبية بطاقة تصل اىل )  

ي  
وفر أطاللة عىل البحر المتوسط أضافة اىل المنظومة    –منفذ جديد هو األنبوب العراف  كي الذي 

الب 
 الغربية. 
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ي بداية  عودة   .7
( ألف ب/ي ولحي   غلقها  700- 400بمعدالت تراوحت بي   )   1979الضخ عبر سورية ف 

ي  
ي    1982ف 

 وكما تم توضيحه .  1982/ 4/ 10بقرار سياسي أيضا" اتخذته الحكومة السورية  ف 
ي عبر السعودية  .8

"   بناء منظومة جديدة من البرصة اىل ميناء المعجز عىل البحر األحمر، " األنبوب العراف 
ي الثانية استكملت المنظومة بطاقة )    500بطاقة )    1985عىل مرحلتي   ، األوىل عام  

( ألف ب/ي وف 
ي عام 1.6

 . 1990( مليون ب/ي ف 
ي المنظومة الشمالية ) كركوك   .9

جيهان ( عىل مرحلتي   ، األوىل استكملت عام       –توسيع طاقة الضخ ف 
ي   ( مليون ب/ي   1.0بوصول طاقة التصدير اىل ) 1984

حيث بلغت طاقة   1987تبعتها مرحلة ثانية  ف 
 ( مليون ب/ي . 1.6المنظومة فيها )  

ي ادارة وتشغيل المنظومة الجنوبية  بناء" عىل الدروس المستقاة من الحرب  .10
اعتماد وتنفيذ نمط جديد ف 

الخزن  األيرانية يتمثل بالضخ من مستودعات حقلية بعيدة عن الساحل  مع توسيع طاقات    -العراقية  
ي  
  1989/ 6/ 3والنقل وتأهيل ميناء البرصة النفطي  ومن ثم ميناء خور العمية جزئيا" ومعاودة التصدير ف 

اف لجنة  عليا برئاسة الوزير    ء البرصة. وقد نفذت  الوزارة  اعادة اعمار مينا  النفطي  بكفاءة عالية بأرسر
 الحيات واسعة . وعضوية وكيل الوزارة وعدد من الكادر المتقدم وفوضت اللجنة ص

11.    ، ي  العرنر الخليج   
ئ موان  عبر   ، التصدير  منظومات  ي كافة 

ف  ي 
العراف  النفط  لضخ  وشامل  توقف كامل 

ي آب  
(     661بعد غزو الكويت وفق قرار مجلس األمن المرقم  )1990المنظومة الشمالية والغربية  ف 

 .    1990لسنة 
ي  .12

ي العديد من العقد الرئيسية ف 
ة ف  ار كبب   المنظومات الثالثة السيما الجنوبية  أثر حرب  دمار واسع وأض 

ي أعقبت غزو الكويت . 1991
 الت 

وحت    .13 العراق  عىل  فرض  الذي  االقتصادي  الحصار  من  التصدير كجزء  منافذ  توقف كافة  استمرار 
حينما بورسر بالضخ المحدود من كركوك اىل جيهان وفق ما سىمي بصفقة الغذاء والدواء   1996/ 12/ 10

ي كانون أول    1995( لسنة  986اء" عىل قرار مجلس األمن الرقم )مقابل النفط بن
  1996ثم بورسر بالضخ ف 

ي  
. ان من أسباب تأخر تنفيذ القرار  1997/ 1/ 14والتصدير ألول مرة من ميناء جيهان والبرصة النفطي  ف 

راق بعد مفاوضات طويلة أفضت اىل توقيع الع  1996هو تأخر االتفاق حت  مايس    1995الذي أتخذ عام  
ي أعدتها لجنة برئاسة وزير النفط حول توقعات 

مذكرة تفاهم مع األمم المتحدة ، وكان للدراسات الت 
ائية   ي وتدهور القوة الشر

تدهور سعر ضف الدينار تجاه الدوالر واآلثار التضخمية عىل االقتصاد العراف 
ي حصول موافقة الحكومة العراقية عىل صفقة الغذاء

 و الدواء مقابل النفط .   للمواطني   دور كبب  ف 
ي    K3استؤنف الضخ مجددا" عبر سورية لنفط البرصة عبر محطة )   .14

ين ثان  ي شهر تشر
بمعدالت    2000( ف 

اوح ما بي   ) 
ة تب  ( ألف برميل وفق أتفاق غب  معلن بي   البلدين بسبب قرارات مجلس   250و   150صغب 

مر غلق المنظومة منذ ذلك الحي   وحت   واندالع الحرب وأست  2003األمن وأستمر الوضع حت  نيسان  
 اليوم . 

ي ( والشمالية ) كركوك   .15  الخليج العرنر
ئ ي المنظومة الجنوبية ) موان 

جيهان ( والضخ غب     –توقف العمل ف 
ي  
 .   2003/ 3/ 21المعلن اىل سورية والنقل بالصهاري    ج اىل األردن عند نشوب حرب الخليج الثالثة ف 

ي صيف  عودة تشغيل المنظومتي   الشمالية .16
 .   2003والجنوبية ف 

ي صيف عام   .17
مما أدى اىل تعطيل   2003بدء عمليات التخريب والتفجب  ألنابيب تصدير النفط الخام ف 

ي  
الت  المعالجات  لسنوات رغم  أستمرت  ي 

والت  الشمالية  المنظومة  ي 
ف  التصدير السيما  لعمليات  متكرر 
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يب أيضا" من المخربي   والشاق ووصلت اىل  نفذتها الفرق النفطية وجهود الحماية وقد استهدفت األناب
 مستويات عالية السيما بعد سيطرة داعش اإلرهابية أدت اىل غلق المنظومة بالكامل . 

 
من الدروس البليغة المستخلصة من األحداث هو " أن تعطيل تشغيل منظومة أنابيب بقرار سياسي  سواء  
ر عىل الدولتي   واألهم فانه يؤدي اىل   كان من "الدولة المصدر" أو "الدولة الممر" هو خطأ فادح يعود بالرص 

بينهما ويؤكد  عدم أمكانية استدامة  العالقات االقتصادية بينهما جراء عدم فصل المصالح    زعزعة الثقة 
 االقتصادية للبلدين عن سياسة حكومتي   " . 

 
اتيجية تشييد وتمويل وأدارة منافذ تصدير النفط  .2  اسب 

 
ي جعله محاطا" من الجهات األربعة بستة دول  عدا أطاللة   -أ 

ة عىل شمال   ان موقع  العراق الجغراف  صغب 
. وقد شاءت الصدف أن يكتشف النفط قبل حواىلي ) ي ي كركوك وعدد من    100الخليج العرنر

( عاما" ف 
ي  بريطانيا العظىم  

ة أنذاك موجودة ف  ي وقت كانت السوق النفطية الكبب 
ي الموصل وكركوك ف 

الحقول ف 
ترجح  توجيه أنابيب التصدير    ودول أوربية تطل عىل أو قريبة  من سواحل البحر األبيض المتوسط لذلك

 لنفط كركوك غربا" باتجاه البحر المتوسط . 

تأثب  كبب  جدا" عىل طاقات التصدير بسبب خروج طاقة    1980األيرانية  عام    –كان للحرب العراقية    -ب  
ي تعادل أنذاك حواىلي )    3.2قدرها )

ي المنطقة الجنوبية  والت 
%(  من عموم  70( مليون ب/ي  بالكامل  ف 

ي  
ي العراق مع عدم وجود أمكانية مناورة كافية لنقل  النفط المتاح أنتاجه ف 

طاقة منظومات التصدير ف 
األنبوب  بطاقة  محددة   النقل  طاقة  وكانت  التواىلي  عىل  وسورية  تركيا  عبر  وغربا"  شماال"  الجنوب 

ي تبلغ ) 
ي الت  اتيخر ي  مثل م 850االسب 

صق  الدورة . ومن  ( ألف ب/ي  مطروحا" منها احتياجات المصاف 
تب عليها ليس   المعلوم لدى ذوي االختصاص والتجربة أن خسارة منظومة تصدير السيما الجنوبية يب 
ي أنتاج وتصدير النفط  والموارد المالية بل خسارة  معظم الغاز المصاحب المنتج مما  

فقط نقص كبب  ف 
ي كانت  ينعكس سلبا" عىل طاقة توليد الكهرباء وانتاج الغاز السائل وت

شغيل بعض المعامل الصناعية الت 

 تستخدم الغاز لقيما" أو وقودا". 

ي  كان مضطربا" وانعكس سلبا" عىل استدامة عمل   -ت 
التأري    خ السياسي للبالد منذ سبعينات القرن الماض 

منظومات التصدير ، فتوقف البعض منها  فيما صودرت أخرى وأصاب عقدا" عديدة وهامة فيها دمار  

ار كب ة  . وأض   ب 

ي  لدى قيادة   اتيخر بناء" عىل ما تقدم ، تأثب  المحددات الجغرافية والعوامل السياسية ، تبلور موقف اسب 

 وزارة النفط من أهم مالمحه : 

ي تبلغ طاقتها ما ال يقل عن   -أوال"  ي أي وقت ثالثة منافذ عاملة ، األوىل من الخليج العرنر
أن يكون للعراق ف 

ي  30لعراق التصديرية ومنفذ شماىلي عبر تركيا بطاقة حواىلي )  %( من أجماىلي طاقة ا40) %( ومنفذ  غرنر
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%(  وان يكون بإمكان منفذين سوية  تعويض كامل طاقة المنفذ الثالث أو جزء كبب   30بطاقة حواىلي ) 
ي حالة توقفه . 

 منها  ف 

ي بلد الجوار الذي يمر فيه األنبوب ويصدر النفط   -ثانيا" 
أن ال يمتلك العراق ملكية كاملة لجزء المنظومة ف 

ي 
تركيا  حينما شيد الخط العراف  كي وكما توحي  -منه  وتكون الملكية لدولة الجوار كما هي الحال مع 

الب 
جاع استثماراتها  التسمية، وأن يتفق الطرفان عىل قيام العراق بدفع عمولة  تمكن ا لدولة المجاورة من اسب 

بها   قتصادية  رصينة معمول 
ٌ
ا يتفق عليه الطرفان  وفق حسابات  والكلف التشغيلية مع عائد مقبول 

 دوليا" يتفق عليها الجانبان . 
ي بلد العبور ربما بسبب احتياج  

ام بالكامل بهذا الموقف السيما ما يخص ملكية األنبوب ف  لم يتم االلب  
ي عبر السعودية(العرا

ولكن الحكومة العراقية كانت تقدر الموقف    ق الشديد لمنفذ جديد ) الخط العراف 
ي المملكة . 

 السعودي آنذاك بعدم  تحميل العراق رسوم مرور وكلف مسار ومحرمات األنبوب ف 
كات عالمية كبر   - ثالثا"   وع داخل العراق من موازنة الدولة فيما تتوىل رسر ى يتم اختيارها أن يتم تمويل المشر

وع .    تنافسيا" ، عملية تشييد كامل المشر

ة لتشييد منفذ جديد فقد   2003بعد عام  - رابعا"  وب  هدف تجنب تحميل الموازنة االتحادية كلفا" مالية كبب 
وع وحت  تشغيله من خالل نمط التنفيذ والتمويل )   (  EPCFدرست  أنماط أخرى لتمويل تشييد المشر

 (. BOOTوالتشغيل ونقل الملكية ) و التشييد والتملك

 
تبة  .3 ي واآلثار المب   الخليج العرنر

ئ  المخاطر المحتملة عىل تصدير النفط من موان 

 
وكان لتصاعد التوترات   بتوترات سياسية عديدة من بينها ثالثة حروب ،   2003مرت المنطقة قبل و بعد عام  

ي مضيق هرمز آثار حاسمة عىل مواقف عدد من الدول النفطية 
ي واحتماالت غلق المالحة ف  ي الخليج العرنر

ف 
ي  
المطلة عىل الخليج فقامت دول بمد أنابيب لنقل النفط الخام تتجاوز المضيق كدولة األمارات العربية الت 

ة بطاقة 360مدت انبوب بطول ) ي تموز 1.8-1.5)( كم اىل الفجب 
.   2012( مليون ب/ي وقامت بتدشينه ف 

ميناء تصدير النفط    أيران حينما شيدت  بتوقف المالحة عبر المضيق مثل  تتأثر  ئ تصدير ال  أو أنشاء موان 
ي تموز 1000جاسك عىل خليج عمان وأنبوب بطول )

و قيام المملكة العربية  2021( كم وقامت بتدشينه ف 
ق األيرانية-العراقية  السعودية  أثناء الحرب والين ) رسر ة تصل اىل )  -بمد أنبوب البب  (  5.0غرب(  بطاقة كبب 

واستخدمت  األحمر  البحر  ينبع عىل  ميناء  اىل  قية  الشر الحقول  من  المصادر  بعض  مليون ب/ي حسب 
قية اىل ميناء ينبع   ي عبر السعودية ضمن منظومة نقل النفط والغاز  من الحقول الشر

والمعجز األنبوب العراف 
%(    50عىل البحر األحمر وأن لديها خططا" لزيادة طاقة النقل وبذلك امتلكت السعودية طاقة تزيد عن ) 

ي يتم بواسطتها تجاوز  
من طاقتها التصديرية  تحاشت المرور بالمضيق. وباإلضافة اىل مشاري    ع األنابيب الت 

ي أسواق بعيدة عن الخليج توفر  مضيق هرمز فأن عددا" من دول الخليج النفطية امتلكت خزينا" ع
ائما" ف 

ي الوقت المناسب. 
 لها مرونة تسويقية  ف 

ان توقفت المالحة عبر المضيق ستكون لها آثار وخيمة عىل قدرة العراق التصديرية مشابهة لما حدث بعد 
ي أدناه.  -اندالع الحرب العراقية 

ي نجملها كما مبي   ف 
 األيرانية  ولكن بتأثب  أكبر والت 
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ي الجنوب  -أ 

ئ ف   اآلثار الفعلية لتوقف التصدير من الموان 

ي البرصة وخور العمية طيلة الحرب العراقية 
ي من مينانئ

األيرانية وحت  بدء   –لقد توقف تصدير النفط العراف 
ي  
 وترتب عىل وقف التصدير األحداث الرئيسية التالية .   1989التصدير مجددا" ف 

انتاج  -أوال"   ي معدالت 
)    نقص شديد ف  عن   يزيد  معدل  من  الخام  اىل حواىلي      2.0النفط  مليون ب/ي   )

( ألف ب/ي وهو ما يساوي حاجة السوق المحلية للنفط الخام وهي مصق  البرصة والناضية والسماوة 250)

ي ذلك الوقت . 
 وجزء من احتياجات مصق  الدورة وعدد من محطات الكهرباء ف 

ي أنتاج الغاز ال  -ثانيا" 
 (  مقمق/ي. 200( مقمق/ي اىل حواىلي )1350مصاحب من معدل )نقص شديد ف 

بالنظر الستمرار الحرب ولحاجة الدولة اىل معدالت  أكبر من الغاز المصاحب فقد صار لزاما" أنتاج    - ثالثا" 
المحلية    الحاجة  تفوق  مستويات  اىل  اإلنتاج  معدل  زيادة  بالفعل  تم  وقد  الخام  النفط  من  أكبر  معدالت 

نقله  من مستودع الرميلة   وترصيف ا ي الجنوب من خالل  
ف  لنفط الفائض عن معدل االستهالك المحىلي 

(PS1 اىل الضخ  معدالت  سنوات ووصلت  لعدة  مكامن حقل كركوك  ي 
ف  وحقنه  ي  اتيخر االسب  الخط  عبر   )

من  )   ي األنبوب  .كما توس  700أكبر
عت  ( ألف ب/ي باستخدام المواد الكيمياوية لزيادة معدالت الضخ ف 

من   الخام  النفط  تنقل  الصهاري    ج  مئات  حيث كانت  النفط  لتصدير  الصهاري    ج  استخدام  ي 
ف  النفط  وزارة 

( ألف    70( اىل األردن وقد وصل معدل التصدير اىل األردن حواىلي )T1الناضية اىل تركيا ومن محطة    )

ازيل وفق صفقة بي   الدولتي     . ب/ي وكان جزء من النفط يصدر من العقبه اىل البر

ي الموارد المالية المتأتية من تسويق النفط .   -رابعا"  
 نقص كبب  ف 

تكررت الحالة بعد غزو الكويت وتوقف التصدير بالكامل وكان اإلنتاج مقترصا" عىل توفب  النفط    –خامسا"  
رت جراء القصف الجوي وكانت وطأة تلكم األحداث شديدة عىل   ي ترص 

ي وبعض محطات الكهرباء الت 
للمصاف 

ي تمت دراستها هو الربط مع منظومة التصفية والتصدير األيرانية  الش
ي ، وكان من بي   الحلول الت 

عب العراف 
 من خالل مد أنبوب من البرصة عبر شط العرب اىل عبادان وقد تم العزوف عن  تنفيذ الفكرة  . 

ي الجنوب  –ب     
ئ ف   اآلثار المحتملة لتوقف التصدير من الموان 

ي حالة  توقف حركة المالحة عبر مضيق    -ألغراض تخطيطية  -ف التصدير من الجنوب  لتقييم تأثب  توق 
ف 

عليه قبل   عما كانت  اليوم  تختلف  العراق  واحتياجات  والتصدير  اإلنتاج  طاقة  أن  هرمز البد من مالحظة 

ي الفقرات الرئيسية التالية : 
 أربعي   عاما" ف 

ي أكبر مما كانت     -أوال"   ي الخليج العرنر
ئ العراق ف  ي الجنوب والوسط وطاقة التصدير من موان 

طاقة اإلنتاج ف 
ي طاقة  

ي العراق مع تراجع كبب  ف 
عليه سابقا" وهي تشكل النسبة األكبر من طاقة اإلنتاج والتصدير الكلية ف 

كة نفط الشمال.    أنتاج رسر
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ي رسر   -ثانيا"  
ي كانت عاملة عام  تراجع طاقة التصدير ف 

توقف منظومات التصدير الت  بعد  كة نفط الشمال 
جيهان وان ما متوفر هو طاقة تصدير محدودة    - بانياس ومنظومة كركوك    –وهي منظومة كركوك    1980

ي أقليم كوردستان . 
 عبر انبوب التصدير ف 

ي بالكامل لنقل النفط من ال  -ثالثا"   اتيخر جنوب اىل الشمال وتجري عليه   عدم جاهزية منظومة االنبوب االسب 
 حاليا" عمليات تأهيل  

ي    1980كبر االحتياجات المالية مقارنة بما كانت علية عام     -رابعا"  
  واحتياجات أخرى بسبب النمو السكان 

 وكذلك كبر احتياجات الكهرباء من الغاز . 

ي الجنوب
ة تحول دون انتاج النفط الخام ف  ز محددات كبب  بمعدالت عالية لتوفب  الغاز   وبناء" عىل ذلك ، تبر

ئ التصدير الجنوبية   .  ي حالة توقف موان 
 المصاحب ومن ثم الغاز الجاف  لتوليد الكهرباء ف 

ي  –ت  اتيخر  التخطيط االسب 

هرمز ليس أمر حتىمي وأن المنطقة قد مرت  بتصعيد كبب  عدة مرات خالل السنوات مضيق  قد يقال أن غلق  
بر المضيق  وأن ليس من مصلحة أيران ذاتها أو أي جهة أخرى القيام بأعمال  الماضية ولم تتوقف المالحة ع 

تب عليه آثار اقتصادية    المضيق   تؤدي اىل غلق  ة وستب  ها من مكاسب مادية كبب  ألن ذلك سيحرم أيران وغب 
لن  وخيمة ، كما قد يقال أن توقف المالحة عبر المضيق ان حدث فسيكون قصب  األمد ألن المجتمع الدوىلي 

توقف تصدير   توقف المالحة وبالذات  تب عىل  تب  ي 
ببقائه مغلقا" لمدة طويلة  لآلثار الوخيمة الت  يسمح 

( مليون ب/ي باإلضافة اىل الغاز المسال والسوائل الغازية  15النفط  من الخليج  حيث ينقل يوميا" قرابة ) 
وكيميائية والمكثفات أضافة اىل التجارة العامة  . الشك أن ما ذكر صحيح اال أنه ال يمكن أن يكون   والبب 

اتيجية الدولة بشأن  منافذ التصدير السيما وأن   ي صياغة  اسب 
قاعدة صلبة دون تغيب  أو تساؤل يركن اليها ف 

ي  الداعي   2020  –  1975االحداث القريبة )  اتيخر ورة العمل بالرأي االسب  ( ال ترجح هكذا رأي  بل تؤكد ض 
ي آن واحد . اىل ضمان تعدد المنافذ 
 ف 

اتيجية  كما  تب عليه كلف أضافية    أن تشييد منفذ لتصدير النفط عبر أحد دول الجوار ألسباب اسب  تم بيانه يب 
الرأسمالية   الكلف  ارتفاع  بسبب  ي  العرنر الخليج  ي 

ف  العراق  ئ  موان  من  النفط  مع كلف تصدير  المقارنة  عند 
ي تدفع لدولة  

ي يدخل فيها أجور المرور الت 
المطلوبة لتشييد المنظومة الجديدة وزيادة الكلف التشغيلية الت 

ي الكلف يمثل
اتيجية المطلوبة    العبور. ان الفارق ف  " الثمن " الواجب دفعه لتحقيق وامتالك القدرة االسب 

ي برزت الحاجة اليها عدة مرات خالل العقود الماضية كما تم تبيانه ، الحرب العراقية  
ورة والت    –عند الرص 

ي وتوقف المنظومة الشمالية .    األيرانية ، غلق المنفذ الغرنر

من  ، فمشاري    ع أنابيب التصدير عبر دول أخرى تتطلب عادة وقتا" طويال"  البد من التأكيد عىل تأثب  عامل الز 
وع   ي العراق بسبب األوضاع السياسية واألمنية والمالية واالدارية السائدة  ومن األمثلة الحية هو مشر

السيما ف 
ي عام  

ة سنو   2011أنبوب التصدير عبر العقبة الذي بدأ التفكب  والعمل الجدي فيه ف  ات  وقد مضت عشر
وع بي   البلدين ومن ثم توقيع العقد . لذلك فان مناقشة   دون الوصول اىل توقيع االتفاقية اإلطارية للمشر
اآلن   من  يمتد  ي 

اطار زمت  ي 
ف  والتقييم  التحليل  اىل  يدعونا  الخ   ... الخيارات  بي    والمفاضلة  مشاري    ع  هكذا 

لم نحو االنتقال من الوقود األحفوري  لخمسة سنوات قادمة هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فان توجه العا
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بدائل أخرى   منافذ تصدير وفق الرؤية  اىل  ورة التشي    ع باتخاذ القرارات بشأن تنوي    ع وتنفيذ  يؤكد عىل ض 
ة االنتقالية  )   ة  خالل  الفب  اتيجية مارة الذكر بما يمكن البلد من تحقيق مردودات مالية كبب 

- 2027االسب 
أ  2035 بمستويات عالية ( حيث يتوقع خاللها  اجع االمدادات  عالميا „مع بقاء الطلب عىل النفط  تب  ن 

 نسبيا" تسمح للعراق أن يسوق معدالت أعىل وبأسعار مرتفعة  

 البدائل المتاحة لمنافذ التصدير –ث 

 :  من الناحية التخطيطية، يمكن تناول ثالثة خيارات هي

ي وتطوير طاقات التصدير فيه حسب    األبقاء   -أوال"   بمنفذ الخليج العرنر عىل الوضع الراهن، أي االكتفاء 
متطلبات زيادة الطاقة اإلنتاجية والتصديرية، أما المنظومة الشمالية فيستمر الحال كما هو السيما وأن طاقة  

ي المستقبل القريب مع زياد
ة ف  يتوقع حدوث زيادات كبب  ي  اإلنتاج محدودة جدا" و ال 

ف  ة الطلب المحىلي 

ي وتوسعة مصق  حديثة .  ي بيخر
 المنطقة الشمالية جراء  تزايد طاقة التصفية  تزامنا" مع تقدم أعمار مصاف 

ي سوى طاقة ترصيف محدودة لالستهالك    الخليج العرنر
ئ ي حالة توقف التصدير من موان 

ال يوفر هذا البديل ف 
ي ) البرصة اىل الدورة بما ف

ي دون العودة اىل حقن النفط الخام المحىلي لتغذية المصاف 
ي المصاف 

يها التوسعات ف 
ي المكامن( وبعض محطات الكهرباء أقصاها حواىلي )  

( ألف ب/ي  وعندئذ سينخفض انتاج    650-800ف 
( بحواىلي  البرصة    من حقول  المصاحب  الطاقة  75الغاز  توليد  ي 

ف  نقص كبب   اىل حدوث  يؤدي  وهو   )%
ي التوليد وزيادة  الكهربائية مع كل اإلجراءات ا

ازية الممكن اتخاذها من زيادة االستخدام للنفط الخام ف  الحب 
ي أدت اىل ايقاف التصدير من  

باألحداث ذاتها الت  تتأثر بعضها  ي قد 
للكهرباء من دول الجوار الت  اد  االستب 

ئ الجنوبية مما يجعلها غب  قادرة أصال" عىل تزويد العراق بالمعدالت الدنيا المتعا
قد عليها. عامل آخر  الموان 

ي عنه اال وهو انخفاض الموارد المالية بسبب انخفاض معدل تصدير النفط الخام بنسبة  
ال يمكن التغاض 

 %(  من أجماىلي الصادرات. 90تفوق )

الخط     -ثانيا"   لمسار  موازي  جديد  تصدير  أنبوب  مد  خالل  من  بالشمالية  الجنوبية  المنظومة  ربط 
ي ، وبذلك يستعاد  اتيخر ي السابق ولكن باالعتماد عىل نفوط المنطقة الجنوبية   االسب 

المنفذ الشماىلي كما كان ف 
بنظر االعتبار طاقة   ي السوق األوربية مع األخذ 

. وألغراض ضغط الكلف ومحددات الطلب عىل النفط ف 

ي األقليم خاللهما فأن  طاقة األنبوب ستك
ف  تركيا والتصدير من نفط كركوك والحقول  ون  األنبوبي   داخل 

ي اىل الشمال من البرصة  1.0بحدود )
( مليون ب/ي ألغراض التصدير أما االحتياجات المحلية لتغذية المصاف 

ي  بعد استكمال    430والبالغة حواىلي           )  
ي الثان  اتيخر ( الف ب/ي  فيتم تزويدها من خالل األنبوب االسب 

ة ) كربال  ي الكبب 
ويد المصاف   –ء والدورة ( من انبوب التصدير الجديد جنوب  تأهيله مع مرونة تشغيلية لب  

 شمال . 

مليون ب/ي وبذلك يمكن رفع معدل اإلنتاج من حقول    1.0سيوفر هذا االختيار طاقة تصدير قدرها )  )
%( اال أن 40( مليون ب/ي وسينخفض أنتاج الغاز المصاحب بنسبة حواىلي )  1.800البرصة اىل حواىلي )  

ي األمد القريب بسبب نقص طاقة معالجة الغاز عن التأثب  عىل انتاج الغاز الج
ا" ف  اف سوف لن يكون كبب 

المشاري    ع   استكمالمعدل انتاج الغاز المصاحب اال بعد سنوات من االن حي   تزداد طاقة معالجة الغاز بعد 
ي الناضية والحلفاية  ورطاوي . وعىل الرغم    900العديدة تحت التنفيذ حاليا" بطاقة )  

من  ( مقمق /ي ف 
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ر جراء تراجع انتاج الغاز تبق  مشكلة تناقص الموارد المالية من نقص تصدير النفط الخام قائمة  تقلص الرص 
 من الثلثي   . 

 ويقدر نقصها بأكبر

ي    - ثالثا"   للمنفذ الجنونر ي آن واحد مع أولوية 
منافذ ف  ي بامتالك ثالثة 

ي القاض  اتيخر بالموقف االسب  ام  االلب  
ي  
بي   محطة  لألسباب الموضوعية الت  يمتد  بقطر كبب   أنبوب جديد  . هذا الخيار يستوجب مد  تم ذكرها 

كية بطاقة )   ي حقل الرميلة اىل حديثة ومن حديثة يمتد أنبوبان، األول اىل الحدود العراقية الب 
الضخ األوىل ف 

1.0 ) 

ي اىل العقبة بطاقة )
ت ومحطات   ( مليون ب/ي أيضا" وهو يستلزم تشييد مستودعا1.0مليون ب/ي والثان 

ي الفصل األخب  . 
 ضخ كما سيتوضح ف 

( نفوط الوسط  2.0يوفر هذا البديل طاقة تصدير أجمالية  قدرها  ي جيهان والعقبة  من 
( مليون ب/ي ف 

ي حالة توقف المالحة عبر المضيق مما يولد نقصا"  
والجنوب تسمح ظروف السوق الدولية  بتسويقها  ف 

ي اإلمدادات  وستتوفر معدال 
ا" ف  ي كبب 

 ت أنتاج من الغاز المصاحب وموارد مالية أفضل من البديل األول والثان 

ي حالة  
ر ف  اتيجية تمكن العراق من تقليل الرص  ي حالة تنفيذ البديل الثالث وهو كما بينا ينفذ ألسباب اسب 

ف 
ي تعطل المالحة عبر مضيق هرمز ، فان تسويق النفط عبر المنافذ الثالث سيخضع لالعتبارات التسويقي

ة ف 
ي ستسوق 

ي تحديد الكميات الت 
المستقبل وعليه سيكون تحقيق أعىل مردود ماىلي اجماىلي عامال" رئيسيا" ف 

امات التعاقدية والمالية للمنفذين الجديدين،   ي الظروف االعتيادية مع األخذ بنظر االعتبار االلب  
من كل منفذ ف 

ئ الجنوبية ستشكل   ي الظروف االعتيادية  بمعت  أوضح أن نسبة الصادرات من الموان 
النسبة األكبر دائما" ف 

وعليه 80  -75) اآلخرين  المنفذين  مع  التشغيلية  مقارنة  الكلف  وقلة  اآلسيوية  األسواق  لقرب  ها من     %)
ستحدد الكميات المسوقة من ميناء العقبة وجيهان بمستويات أقل من الطاقة القصوى لكل أنبوب  وحسب  

 والتعاقدية.   االعتبارات التسويقية المذكورة

كات وزارة النفط بتوجيه من الوزارة قد أنجزت العديد من الفعاليات المهمة إلعادة  ومن الجدير بالذكر أن رسر
 :  ربط المنظومة الجنوبية بالغربية والشمالية وتأهيل أنبوب التصدير اىل تركيا وقد تحقق ما يىلي

.  ( قرب النجف عىل PS3العمل عىل تأهيل محطة الضخ الثالثة ) .1 ي اتيخر  الخط االسب 
ي حت  محطة ) .2

ي الثان  اتيخر ي حديثة وتحقيق ضخ للنفط بي   محطة  K3استكمال مد الخط االسب 
( ف 

 (. K3الضخ الثانية قرب السماوة ومحطة )
. IT1A( ومحطة  ) K3تأهيل األنابيب الرابطة بي   محطة )  .3 ي ي بيخر

 ( ف 
ار عىل أنبوب التصدير قطر )   .4 بات واألض  ي اىل شمال الموصل وتجري    40اصالح الرص  ( عقدة من بيخر

 عليه حاليا" عمليات الفحص. 
 

 التفكب  بممر للطاقة عبر العراق  -ج 
 

" و ميناء الفاو الكبب     مبادرة الطريق والحزامدار و يدور جدل بي   مهتمي   بطريق الحرير ضمن ما يسىم ب "  
ودوره ضمن هذه المبادرة و تشييد ما سىمي ب " القناة الجافة " والمقصود بها وسائل نقل من طرق رسيعة  
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ق عبر العراق اىل أوربا. كما ذكرت رغبة ايران   وسكك حديد حديثة تمكن من شحن البضائع القادمة من الشر
 عبر العراق وسوريا اىل البحر المتوسط.  ايجاد ممر سكك وأنبوب نقل للنفط الخام والغاز 

ي فجعلت  
هنالك أمثلة عديدة لدول مثل تركيا ال تمتلك مصادر طاقة استطاعت توظيف موقعها الجغراف 

 منه ممرا" للطاقة بكل ما يدر عليها من موارد ومنافع أخرى. 
ها اىل أوربا بالناقالت  العراق بموقعه بي   دول غنية بمصادر الطاقة وهو منها تقوم بتصدير جزء من نفوط

وكذلك الغاز المسال ودول بحاجة اىل مصادر الطاقة / دول أوربا مستوردة للطاقة  يمكن له أن يروج لفكرة  
ي المالئم .  

 انشاء ممر للطاقة بحكم موقعه الجغراف 
ي ستتوفر لدول منتجة

ض أن تسبقه دراسة معمقة تركز عىل المنافع الت  وي    ج لهكذا فكرة يفب  للنفط     ان الب 
أو النفط والغاز وتقوم حاليا" بتصديرها اىل أوربا بالناقالت مع العلم واالحاطة بالتطورات والتوجهات األوربية 
ان   ي مب  

مصدرا" مهما ف  الغاز  بقاء  والمتجددة مع  الجديدة  الطاقات  اىل  النفط  ي من  التدريخر التحول  نحو 
وع وكيفية جعله جاذبا" الطاقة . من المواضيع الواجب دراستها هو الموديل اال قتصادي لتنفيذ هكذا مشر

للبت    مالكة   / مستثمرة  تكون  أن  وربما  المصدرة   الدول  تطميئ   ي 
الت  القانونية  تيبات  الب  الوقت  ذات  ي 

وف 
كة مع دولة العبور ) العراق ( بالملكية واالدارة .   التحتية أو مشب 

 

 

 الجزء الثالث 

وع خط أنابيب التصدير بي   العراق و األردن )   (  IJEPمشر
 

وع  .1  بداية المشر

ي مسودة االتفاقية اإلطارية بي   حكومة جمهورية العراق 
ي أعاله هي التسمية المعتمدة ف 

التسمية المذكورة ف 

وة المعدني  ة . ممثلة بوزارة النفط و حكومة المملكة األردنية الهاشمية ممثلة بوزارة الطاقة والبر

سبق وأن ذكرنا أن فكرة تشييد أنبوب يمتد من البرصة اىل العقبة تعود اىل حقبة الثمانينات من القرن  

ي أثناء الحرب العراقية 
ي عام   –الماض 

وكان الهدف هو تشيد منفذ عىل البحر   1983اإليرانية وبالذات ف 

ي وكانت الفكرة تدرس بال وع   األحمر بعد توقف التصدير عبر الخليج العرنر توازي مع دراسة  فكرة مشر

ي به . 
ي عبر السعودية الذي تقرر المض 

 األنبوب العراف 

اح من  ي حینھا من قبل ش    ركة بكتل األمريكية باقب 
ي اعدت ف 

ي االردن 
الدراس    ة االوىل الخاص    ة بالخط العراف 

وع هي )  ( عقدة من محطة    42ر )  (  ملیون ب/ي ویتضمن مد انبوب بقط1.0الحكومة األردنية. طاقة المشر

 (K3  ( اىل العقبة بطول )ي كل من  )    920
(  محطات ض خ  5(  و العقبة و )  K3(  كم ومستودعات خزن ف 

ي العقبة مع كافة الخدمات المس اندة، اض افة اىل تجھب   مص ق  الزرقاء بالنفط عبر انبوب  
وارص فة تحميل ف 



 
 

ي السياسات النفطية 
 
 أوراق ف

 

 

ي منظومات تصدير    ثامر عباس الغضبان
  46 من  29صفحة    النفط العراف 

ي عام  100وطاقة )( عقدة 28( مبيو كم و قطر)105فرعي بطول ) 
وع كانت ف  (  الف ب/ ي. كلفة ھذا المشر

 ( ملیون دوالر.  950حواىلي ) ۱۹۸۳

ي عام  
بتجھب   مص  ق  الزرقاء بالنفط بواسطة الس  یارات الحوض  یة بمعدالت تراوحت    1984باش  ر العراق ف 

ي كانت   70و    30)    بي   
ي الجانبي   وكلفة النقل الت 

ي تعرض   ت لھا الطرق ف 
( الف ب/ي. وبس   بب االض   رار الت 

 ( ، فقد اعدت العدید من الدراس ات لالس تعاض ة عن النقل  3.0بحدود  میل وازدیاد الحوادث  للبر (  دوالر 

ي عام  بالس یارات الحوض یة بمد انبوب لتجھب   مص ق  الزرقاء بالنفط  وك
  –  2000ان اخر ھذه الدراس ات ف 

وقد تم ارسال فريق عمل متخصص اىل األردن الذي قام بدوره باستطالع الطريق وزيارة مصق  الزرقاء    2001

 واالطالع عىل  ميناء العقبة. 

( وع  تكون طاقة المشر األوىل تستهدف تجھب    350خطط أن  ، المرحلة  ( ألف ب/ي وينفذ عىل مرحلتي  

الزر  )  مص   ق   بمعدل  تشييد  100قاء  المرحلة  هذه  وتتضمن  العقبة،  من  للتصدير  ي 
والمتبق  الف ب/ ي   )

ي من الحدود ومد انبوب )
ي الجانب العراف 

( عقدة من ھذا المستودع اىل موقع تفرع اىل  28مستودع الخزن ف 

وع من خال20( كم و قطر)  105المصق  بطول   )   ي المرحلة الثانية یستكمل المشر
ل بناء مستودع  ( عقدة. وف 

ي )
ي لغایة العقبة مع بناء مس   تودع  K3للخزن ف 

ي الجانب االردن 
ي واس   تكمال ف 

ي الجانب العراف 
(  ومد االنبوب ف 

وع لم یأخذ طابع التنفیذ السباب مالیة   ي العقبة وبناء محطات ضخ وسطیة . المشر
للخزن وارص   فة تحميل ف 

وع  عام    . 2003والوضع المتأزم قبل غزو العراق عام   وتوقف تجھب   االردن بالنفط الخام    2003توقف المشر

 عاما باسعار رمزیة.  20والذي استمر لحواىلي 

ة وزارة النفط بتنفيذ خطة رفع الطاقة اإلنتاجية والتصديرية للنفط الخام وقيامها بتوقيع عقود   بعد مبارسر

لفكرة   وي    ج  تم الب   ، كات النفط العالمية  يات رسر نفطية مع كبر وع  انبوب تصدير النفط خدمة  تنفيذ مشر

كة روسية الحصول عىل عقد من وزارة  2011الخام من البرصة اىل العقبة عام  وقد سبق ذلك محاوالت رسر

 النفط لمد أنبوب من حديثة  اىل بانياس عىل البحر المتوسط  اال أن المحاوالت لم تنجح . 

 

وع  .2 وي    ج للمشر  مرحلة الدراسات والب 

وع بسلسلة   ة  مر المشر ، بعد أن  تم التعاقد  مع    2018-2011من الفعاليات المتباعدة زمنيا" خالل الفب 

كة استشارية )   ي    2011( عام  SNC. LAVALINرسر
ي عقدت ف 

وكان من أول الفعاليات  الحلقة النقاشية الت 

ي كانون أول 
وت ف  ي الورشة  عرض ومناقشة الفقرات الرئيسية التالية :  2011بب 

 . تم ف 

 

وع   ▪ اتيجية للمشر  األهمية االسب 

وع " تنفيذ  ▪ داد "  والمسىم )  -تشغيل  -تملك   -تعريف بمشر  ( BOOTاسب 

وع ال  ▪    BOOTفوائد مشر



 
 

ي السياسات النفطية 
 
 أوراق ف

 

 

ي منظومات تصدير    ثامر عباس الغضبان
  46 من  30صفحة    النفط العراف 

وع وهيكلته ▪ ي المشر
 دور الحكومة ف 

 تشخيص المخاطر والمعالجات  ▪

 االتفاقيات الرئيسية من وجهة نظر الحكومة والمستثمر ▪

 العابرة للحدود مقارنة مشاري    ع األنابيب الداخلية و  ▪

وع القابل للتمويل   ▪  ترتيبات المشر

 الضمان/ التأمي    ▪

 اهتمامات المستثمر والمقرض  ▪

 جيهان  ، أنبوب الدولفي   للطاقة، نباكو ، تشاد(  - تبليشي  -مقارنات مع مشاري    ع عالمية مماثلة ) باكو  ▪

وع  ▪  التقييم االقتصادي للمشر

 هيكلة الموديل االقتصادي  ▪

ي تهم البنوكالمدخالت الرئيسية   ▪
 و المخرجات الرئيسية الت 

وع/ فهم سلسلة القيمة / هيكلة العمليات  ▪  تقييم حالة المشر

وع ▪  تحديد المخاطر الرئيسية للمشر

 العمولة / هيكلة التدفق النقدي   ▪

اء العراقية  ▪  تعليمات الشر

 عقود الخدمة النفطية العراقية ▪

كة ادارة مستقلة   ▪  الحاجة اىل رسر

 حالة السوق المالية الحالية  ▪

يعات العراقية   ▪  المتطلبات الرئيسية وفق التشر

يبة  ▪  شؤون الرص 

ي حالة تنفيذ أنبوب تصدير عبر سورية   ▪
 األجور السورية  ف 

ي وصوال" اىل حديثة حيث تقع محطة الضخ   اتيخر أعتمد بادئ األمر مسار لألنبوب موازي لمسار الخط االسب 

  (K3  ي
ي المنظومة الغربية كما مر ذكره ومنها يمكن أن تتفرع أنابيب تصدير ف 

( وهي تشكل عقدة أساسية ف 



 
 

ي السياسات النفطية 
 
 أوراق ف

 

 

ي منظومات تصدير    ثامر عباس الغضبان
  46 من  31صفحة    النفط العراف 

ي فيشخابور عىل   -بانياس و حديثة    -العقبة ، حديثة    -ثالثة اتجاهات محتملة هي ، حديثة  
محطة القياس ف 

ي الخارطة أدناه .  -الحدود العراقية
كية وكما مبي   ف 

 الب 

 

 

ي   2016اضطرت الوزارة اىل تغيب  المسار عام   
عىل أثر ظهور داعش اإلرهابية واحتاللها مساحات واسعة ف 

دود السعودية ثم الحدود  محافظة األنبار فأختب  مسار يبدأ بعد محطة الضخ الثالثة قرب النجف باتجاه الح

ي الخارطة التالية . 
 العراقية األردنية وكما موضح ف 

 

 



 
 

ي السياسات النفطية 
 
 أوراق ف

 

 

ي منظومات تصدير    ثامر عباس الغضبان
  46 من  32صفحة    النفط العراف 

 

( مليون ب/ي  ,وكان الهدف من ذلك هو توفب     2.250وقد تم تحديد طاقة األنبوب داخل العراق بحواىلي )  
اتيجية لمنافذ تصدير أخرى محتملة باتجاه البحر المتوسط عبر سورية أو بالربط بمنظومة الخط  

مرونة اسب 
ي  
ي العقبة .كما تم حساب المكونات   –العراف 

كي ، وبطاقة واحد مليون ب/ي  للتصدير من  ميناء التصدير ف 
الب 

ومة من أنبوب و مستودعات خزن ومحطات ضخ وأرصفة تحميل وأنبوب غاز مرافق لتوفب  الرئيسية للمنظ
ي آنذاك. 

ي  درست  ف 
ي الخارطة  أدناه توضيح ألحد البدائل الرئيسية الت 

 الوقود للتوربينات الغازية  وف 

  

 



 
 

ي السياسات النفطية 
 
 أوراق ف

 

 

ي منظومات تصدير    ثامر عباس الغضبان
  46 من  33صفحة    النفط العراف 

ة    تطلب ذلك  أنضاج حساب الكلف االستثمارية والتشغيلية وتحديثها كلما  2018 -2012تم خالل الفب 

ي دراسة أنماط  التمويل والتنفيذ والمقارنة بينها باستخدام موديل اقتصادي لحساب 
وقد بذل جهد كبب  ف 

وع  مثل معيار   ة سداد ومعامالت ربحية متعارف عليها للمشر المخرجات الرئيسية من تدفق نقدي وفب 

 العائد الداخىلي  

(IRR    ( وع ت الدراسات تقييم تأثب  العديد من العوامل من بينها  ( الخ .شمل  NPV( والقيمة الصافية للمشر

ميل و تغب  معدالت التصدير .  وع جراء  تغب  سعر بيع البر  دراسة تأثر القيمة الصافية للمشر

وع ككل أو مجزء" اىل مشاري    ع فرعية رئيسية  وكان   درست بالتفصيل خيارات عديدة للتنفيذ والتمويل للمشر

 من أبرزها ما يىلي : 

 (  وفق ثالثة حجوم هي :   BOOTبنمط  ال )  التنفيذ  .1
 كامل األنبوب من محطة الضخ األوىل اىل ميناء العقبة   -أ 

ي النجف اىل العقبة -ب 
 معظم األنبوب من محطة الضخ الثالثة ف 

 حواىلي نصف األنبوب من حديثة اىل العقبة  -ت 
وع يتحمل العراق كامل الكلفة ( EPCالتنفيذ بنمط المقاولة ) .2  لكامل المشر
 ( EPCFالتنفيذ بنمط  المقاولة والتمويل )  .3
 التنفيذ بأنماط مختلطة من األنماط الثالثة مارة الذكر.  .4

 
ي من أهمها توفر المال  تمت مقارنة األنماط فيما بينها ولماذا  

ومت  يفضل أحدها أو يلجأ اضطرارا" اليها والت 
ي  
ة .  كما تمت مقارنة الكلف االستثمارية والتشغيلية من الحقل ) حقول البرصة (  اىل ميناء التحميل ف  والخبر

$ ( ) $   1.350البرصة وميناء العقبة وكانت النتائج  هي  ميل مقارنة ب  للبر ميل عىل  5.465(  للبر التواىلي   ( 
ميل يمثل  4.115وعليه فأن الفارق البالغ  ) ي $)   للبر اتيخر الذي تتوىل الحكومة العراقية   كلفة الخيار االسب 

ي حالة  
ي به  من عدمه والذي مر ذكره بأسهاب مبيني   اآلثار الوخيمة اقتصاديا" واجتماعيا" ف 

تقدير  المض 
ي تستد

ي الظروف الطارئة الت 
ي حالة التصدير  عدم توفر منافذ اضافية ف 

عي توفرها. ولتوضيح مكونات الكلفة ف 
و  األحادية  العوامات  شملت كلف  أنها  فنذكر  االستشاري  دراسة  ي 

ف  وردت  ي 
الت  الجنوبية  ئ  الموان  من 

  ( االستثمارية حواىلي  الكلفة  لتشكل  واألنابيب  الضخ  ومحطات  لها  0.65المستودعات  ميل يضاف  للبر  )$
ي  
كة نفط البرصة وقدرها ) $الكلفة التشغيلية السائدة ف  ميل  0.70رسر والبد من التأكيد أن هذه األرقام   ( للبر

ي أجراها قبل عدة سنوات  لنمط التنفيذ واالدارة عىل أساس ال ) 
 .(BOOTهي من حسابات االستشاري الت 

عام   نهاية  داعش  اندحار  من عدد من2017بعد  اقبال  هنالك  وكان  المسار  ذات  ي 
بتبت  الوزارة  أستمرت   ،  

وع اىل عدد من المقاوالت  كات عالمية ،  فجزء المشر ي شكلت ائتالفات مع رسر
كات األهلية العراقية الت  الشر

 تنفذ بأنماط مختلفة من قبل تلكم االئتالفات . 
وع وكما مبي   أدناه:   2019تمت اعادة النظر عام   من خالل مراجعة شاملة  للفقرات الرئيسية  للمشر

ي رميلة مسار األنبوب حيث تق  -أ  اتيخر حديثة للمزايا   –رر العودة اىل المسار القديم وهو مسار الخط االسب 
ي من بينها توفر ممر األنبوب وطريق الخدمة ... الخ. 

 اإليجابية العديدة المعروفة  والت 



 
 

ي السياسات النفطية 
 
 أوراق ف

 

 

ي منظومات تصدير    ثامر عباس الغضبان
  46 من  34صفحة    النفط العراف 

ي آن واحد،      -ب  
ف  توقيتات اكمالها  وع اىل مشاري    ع فرعية عديدة يصعب احكام  عدم تجزئة تنفيذ المشر

وع بخيارين : ولكن    التعامل مع المشر

بكامل أجزائه من مستودعات خزن ومحطات ضخ  ومحطة     -أوال" وع واحد من الرميلة اىل العقبة  مشر
ي العقبة مع منظومة السيطرة واالتصاالت .... ألخ.   –القياس عند الحدود العراقية  

 األردنية وميناء التحميل ف 

مع    - ثانيا"   العقبة  اىل  من حديثة  ي 
والثان  اىل حديثة  الرميلة  األول من   ، فقط  اىل جزئي    وع  المشر تجزئة 

 ملحقات كل جزء من مستودعات ومحطات ضخ .... الخ. 
حديثة لتقليص    –( للجزء ما بي   الرميلة  EPCFتم التأكيد عىل تفضيل التنفيذ وفق نمط المقاولة بتمويل )

)  الكلف ولوجود الخبر  ي تشغيل األنابيب ، واختيار اسلوب ال 
ي حديثة  BOOTة الوطنية ف 

للجزء الثان   )– 
وع بالكامل  وفق نمط واحد من التمويل ان كان   ي تنفيذ المشر

عقبة ، مع تأكيد استعداد الوزارة عىل النظر ف 
 المقاول/المستثمر لديه القدرة والرغبة . 

 
وع  .2  مكونات المشر

 

كاتها  رسر خالل  من  العراق  داخل  ة   بأحجام كبب  النفط  نقل  أنابيب  تشييد  ي 
ف  ة  ة كبب  خبر النفط   لوزارة 

كة نفط الشمال والجنوب/البرصة   كات اإلنتاجية العريقة مثل رسر كة المشاري    ع النفطية والشر المتخصصة ) رسر
ي مركز الوزارة(  ولها القدرة ع

كة خطوط األنابيب والدوائر الفنية ف   Basicىل اعداد التصاميم األساسية )ورسر
Engineering  كات ي التعامل مع الشر

ة ف  كات مقاولة عالمية ولديها الخبر ( وكذلك عبر الحدود بالتعامل مع رسر
ي اعداد التصاميم الهندسية التفصيلية و اعداد الوثائق الهندسية والدراسات  

االستشارية العالمية المختصة ف 
يحتاجها المستثمر والممول وكذلك اعداد وثائق الفنية االقتصادية و المو  ي 

التقارير الت  ديل االقتصادي و 
كة االستشارية المتعاقدة مع الوزارة.   استدراج العروض بالتنسيق مع الشر

بناء" عىل األهداف المحددة من قبل الوزارة ، طاقة التصدير اىل العقبة والطاقة التخطيطية لتغذية مشاري    ع  
وع بمكوناته  تصدير أخرى ) تركي ا وربما سورية ( باإلضافة اىل بعض االحتياجات المحلية فقد تم تحديد المشر

ي أعدت عام  
ي أيلول  2021الرئيسية  وبصيغة نهائية أدرجت ضمن الدراسة الفنية االقتصادية الت 

وأرسلت ف 
ي : 
وع هي عىل النحو اآلن   اىل وزارة التخطيط . ان المكونات الرئيسية للمشر

 ( كم مكون من مقطعي   هما :  1657نبوب بطول ) أ -أوال" 

 ( مليون ب/ي. 2.250( كم وطاقة )  685( عقدة وطول ) 56حديثة ، أنبوب بقطر )  –مقطع  برصة  .1
 ( كم. 972( عقدة وطول )  40/ 42عقبة ، أنبوب بقطر )  –مقطع  حديثة  .2

 
 ( موزعة  كما يىلي :   10محطات ضخ وعددها )  -ثانيا" 
 

 ( محطات ضخ تبدأ بالرميلة وتنتهي بحديثة  داخل العراق. 5) .1



 
 

ي السياسات النفطية 
 
 أوراق ف

 

 

ي منظومات تصدير    ثامر عباس الغضبان
  46 من  35صفحة    النفط العراف 

ي العقبة مع  5) .2
ف  ة  تبدأ بمحطة الضخ السادسة قرب حديثة وانتهاء" بالمحطة العارسر ( محطات ضخ 

 األردنية .   –محطة قياس داخل العراق عند الحدود العراقية 

 المستودعات وعددها ثالثة :  -ثالثا" 
 

 ( مليون برميل 7مستودع الرميلة بطاقة خزن )  .1
 ( مليون برميل 5مستودع حديثة بطاقة خزن قدرها )  .2
 ( مليون برميل  7مستودع العقبة بطاقة خزن قدرها )   .3
 

ي العقبة بطاقة )   -رابعا" 
 ( مليون برميل  1ميناء التحميل ف 

 
 ( SCADAمنظومة السيطرة  )  -خامسا" 

   
 محطة قياس    -سادسا" 

  
 كلفة منظومة األنبوب من الرميلة اىل العقبه  .3

 
ي الجدول أدناه : 

 شملت الدراسة كشفا" بكلفة المكونات الرئيسية للمنظومة وكما مبي   ف 
 

مليون  الفقرة  ( الكلفة 
 دوالر(

 3,750 كلفة األنبوب   
 2,367 محطات ضخ  

 1,735 مستودعات

 287 منظومة سيطرة 

 57 محطة قياس 

 326 تحميلأرصفة  

 500 ربط كهرباء بالشبكة  الوطنية   

 9,022 المجموع
 

 مشاري    ع تكميلية  وكلف غب  حقيقية  .4
 
وع   نقل النفط الخام من حقل الرميلة اىل مدينة العقبة    تؤكد الدراسة أن  المشر بتشييد منظومة  محدد 

وع  :   وعليه فأن المشر



 
 

ي السياسات النفطية 
 
 أوراق ف

 

 

ي منظومات تصدير    ثامر عباس الغضبان
  46 من  36صفحة    النفط العراف 

ي العقبة يمول من العراق.  -أوال" 
وكيمياويات  ف  ي أو مصق  مع مجمع بب 

 ال يشمل  تشييد مصق 
( مليون برميل شهريا"  2.0المعلوم أن مرص تستورد )  ال يشمل مد أنبوب من العقبة اىل مرص .من -ثانيا" 

  ( يعادل معدل  يمكن  65من نفط البرصة ومن موانئها وباألسعار العالمية وهذا  ( ألف ب/ي  وهو معدل 
ه من ميناء العقبة دون الحاجة اىل مد أنبوب من العقبة اىل الساحل المرصي .   توفب 

مستقبال" وحسب االتفاقية اإلطارية من خالل عقد بي   الجانبي    اما تزويد النفط اىل األردن فيتم    - ثالثا"  
ب من )  ة مرتبطة باألسعار الدولية  يتفق عليها الطرفان . ومع أن طاقة مصق  الزرقاء تقب  (  150وفق تسعب 

ألف ب/ي اال أن المعدل  المتوقع أن يستلمه المصق  يقل عن ذلك ألسباب تتعلق بنوع النفط وتصميم  
 .  المصق 

ي االنبوب داخل األردن ومرص يمثل عامال" ايجابيا" الن ذلك يشكل ضمانة ان  
وجود سوق للنفط المصدر ف 

 لتسويق مستديم لجزء من النفط المصدر. 
...( مليار دوالر  أو أكبر هي ليست الكلفة االستثمارية    26.0،  18.0أن ما ذكر من كلفة استثمارية تبلغ  )  -رابعا"

وع بل أن القيم ال ي التدفق النقدي أجريت للمشر
مذكورة وربما أعىل منها ما هي اال مخرجات حسابات صاف 

  ( ة      الفب  خالل  مختلفة   مراحل  ي 
)  2018-2012ف  مختلفة  وتمويل  تشييد  أنماط  ووفق    )EPCF-

BOOT,EPC/BOOT  ورسم التشغيلية  الكلفة  التمويل مع  و كلفة  االستثمارية  الكلفة  تشمل  فهي  وعليه   )
ي حالة الكلفة األعىل. 50( سنة  ولمدة )25ة )المرور لمد

 ( سنة ف 
 

 محتويات الدراسة   .5

الفقرات الرئيسية ألغراض   وزارة التخطيط  وقد   تضمنت الدراسة الفنية االقتصادية أضافة اىل ما تم ذكره ،
ي التدفق النقدي وذكر المدخالت والمخرجات  

وع ومكوناته الرئيسية مع  حسابات صاف  شملت وصف المشر
وع سينفذ من قبل مقاول يتوىل توفب  التمويل وفق النمط المعروف )  ضت الدراسة أن المشر الرئيسية .افب 

EPCF .) 
( مليار دوالر   1.895( مليار دوالر تضاف لها كلفة التمويل البالغة )9.022ارية الكلية ) تبلغ الكلفة االستثم

( مليار دوالر سنويا    1.819( مليار دوالر تدفع اىل المقاول بمعدل )    10.917وبذلك تكون الكلفة الكلية ) 
وع ال (   4-3ذي قد يستغرق ) "اعتبارا" من السنة األوىل من التشغيل ولمدة ستة سنوات بعد  تشييد المشر

 سنوات من توقيع العقد . 

ي ) 
ميل عند معدل )  25يبلغ رسم المرور الذي سيستوفيه الجانب األردن  ( مليون ب/ي وهو  1.0( سنت للبر

ي األنبوب عىل أساس سنوي ولحد أدن  قدره ) 
 ( أف ب/ي.  200مرتبط بكميات النفط المضخة ف 

ي التدفق النقدي وفق الصيغة المعروفة من أدخال النفقات 
تضمنت دراسة الجدوى كما ذكر حسابات صاف 

وع ،  (  الحتساب عدد من المعايب  من بينها صاExcelوالموارد باستخدام برنامج ) ي القيمة الحالية للمشر
ف 

مدة السداد والرب  ح  . كما تضمنت الدراسة تحليل حساسية الكلف االستثمارية والتشغيلية وأسعار النفط  
ي أوردتها الدراسة ايجابية جدا" حيث تجاوزت القيمة الصافية  

الخام . وكما هو متوقع فان نتائج الحسابات الت 

وع ال    )   الر . ( مليون دو  000 70للمشر



 
 

ي السياسات النفطية 
 
 أوراق ف

 

 

ي منظومات تصدير    ثامر عباس الغضبان
  46 من  37صفحة    النفط العراف 

حسب مخرجات الدراسة ، فان أجماىلي الكلف االستثمارية بضمنها كلف التمويل ، الكلف التشغيلية  وكلف  
(% أي بمعدل مليون ب/ي ينتج   100( سنة  لحالة استخدام طاقة األنبوب بنسبة ) 25رسم المرور لمدة ) 

 ( دوالر/ برميل. 2.38عنها كلفة نقل من البرصة اىل العقبة قدرها )  

ي التدفق النقدي  توفر نتائج  ايجابية بحكم الفارق الكبب  بي   عائدات   الب
د من التأكيد عىل أن حسابات صاف 

ميل مساويا" ل) اض سعر بيع البر ميل وكلف انتاجه ونقله  وهي الحالة 50بيع النفط الخام عند افب  ( دوالر للبر
وع .  ي تقييم المشر

 اعتمدتها الدراسة الفنية االقتصادية ف 

ي  عىل عاملي   هما : ان 
ض أن ينبت  وع  يفب   تقييم جدوى المشر

ض أن  يرصف النظر منذ البداية    -األول   ي أعاله ، ولذلك يفب 
ي وكما تم تبيانه بأسهاب ف  اتيخر العامل االسب 

الحاجة   عدم  ي حالة 
ف  تصدير جديد  منفذ  اىل  الجنوبية  المنطقة  من حقول  النفط  لنقل  وع  مشر أي  عن 

اتيجيا"   ي الدولة وف - اسب 
ي   -ق قناعة أصحاب القرار ف 

ي والت   الخليج العرنر
ئ اىل منفذ أو منافذ أخرى غب  موان 

 يمكن توسعتها الستيعاب الزيادات المخططة مستقبال" . 

ي  
بينها وبي   كلفة    -الثان  نقل النفط الخام من المنطقة الجنوبية اىل المنفذ الجديد وحساب  الفارق  كلف 

الجنوب ئ  الموان  من  مرونة النقل  عىل  الحصول  لقاء  تحملها  الواجب  اإلضافية  الكلفة  حجم  لتقييم  ية 

ي الظروف الطبيعية. 
اتيجية تعطي ثمارها وقت األزمات وتمنح البلد مزايا سياسية ف   اسب 

 

 حسابات كلفة النقل  .6

ي هذه الدراسة حسابات  كلفة النقل باستخدام الكلف المعتمدة لدى الوزارة مارة الذكر واستخدمت  
أجريت ف 

( ألف ب/ي اىل    250( % من طاقة االنبوب ، أي بمعدل من )    100  -  25عدة معدالت للضخ تعادل )  
  ( )  1.0معدل         للضخ    ( ألف ب/ي كونه يمثل الحد 200( مليون ب/ي  وقد أضيف معدل  األدن  

ي 
ي وغب  الموقعة لحد  -محسوبا" عىل مستوى سنوي وفق االتفاقية اإلطارية  المعدة من الجانبي   العراف 

األردن 
( ألف ب/ي كون تشغيل المنظومة بمعدالت متدنية  جدا" بصورة  200اآلن، ولم تدرج معدالت تقل عن )  

ي الحاالت االضطرارية  اللجوء  مستديمة مقارنة بالطاقة التصميمية القصوى غب  قابل للتحق
ق ولكن يمكن ف 

ي أيام  
كأجراء تشغيىلي اىل الضخ المتقطع بمعدالت معينة  أليام وفقا" لتصاميم المضخات ومن ثم التوقف ف 

 أخرى وعليه ال يمكن التعامل معها عىل أنها حاالت محتملة.  

ينها أن الحسابات لمدة أطول من ( سنة ألسباب عديدة من ب 25تم االكتفاء بعرض نتائج  الحسابات ل ) 
ي أدناه نتائج  25)

وع  ألن كلفة النقل ستكون أقل ، ويوضح الجدول ف  ( عامأ ستوفر نتائج أكبر ايجابية للمشر

 خمسة  حاالت : 

 

 



 
 

ي السياسات النفطية 
 
 أوراق ف

 

 

ي منظومات تصدير    ثامر عباس الغضبان
  46 من  38صفحة    النفط العراف 

 

 
معدل 
 الزيادة 

 كلفة النقل
 دوالر/برميل

معدل 
 الضخ

 الف ب/ي

نسبة الضخ 
من طاقة  
 األنبوب

% 
 مع تضخم

3% 
 ثابتة قيمة 

 
 
 

19% 

2.76 2.27 1000 100 

3.16 2.67 750 75 

4.55 3.88 500 50 

8.75 7.50 250 25 

10.84 9.31 200 20 

 

النفط الخام ) االستثمارية والتشغيلية بضمنها رسوم المرور بالقيمة  يتضح من الجدول أن معدل كلفة  نقل 
( ثالثة  3.0( ألف برميل  ستكون أقل من )750( سنة  بمعدل سنوي مستديم قدره )25الثابتة عىل مدى )

( اىل حواىلي  تزداد   ميل الواحد وهي  للبر بمعدل )3.90دوالرات  ي حالة الضخ 
ميل ف  للبر ( ألف  500( دوالر 

 .  ب/يوم 

وع انبوب البرصة   %( من  50عقبة حواىلي ) -ان هذه الكلفة ستنخفض عن القيم المذكورة عند تحميل مشر
حديثة  وليس كامل الكلفة حيث أن المقطع المذكور يوفر طاقة ضخ قدرها       -كلفة األنبوب للمقطع رميلة 

عقبه وقد زيدت طاقته    ال   –( مليون ب/ي المخصصة ألنبوب البرصة  1.0( مليون ب/ي وليس )2.250)  
ي  
ي ف 
ويد بعض المصاف  ومن ثم كلفته لتوفب  طاقات لمشاري    ع أخرى وبالذات للتصدير عبر تركيا مع مرونة لب  

وع أنبوب التصدير    –الداخل  ، وألغراض المقارنة ال يجوز تحميل كامل كلفة المقطع رميلة   حديثة  عىل مشر
ي  
ي  . ان نتائج هذه المعالج  –العراف 

ي أدناه  األردن 
ة للحالتي   ، الكلفة الكاملة والكلفة المعدلة  هي كما مبي   ف 

 باألسعار الثابتة . 

100 معدل الضخ ) ألف ب/ي (  
0 

750 500 250 200 

وع    : دوالر/برميل   9.31 7.50 3.88 2.67 2.27 حالة كلفة كامل المشر

وع:  للمشر المعدلة  الكلفة  حالة 
 دوالر/برميل

2.07 2.40 3.47 6.69 8.30 

 1.01 0.81 0.41 0.27 0.20 الفرق                          :دوالر/ برميل 

 

 



 
 

ي السياسات النفطية 
 
 أوراق ف

 

 

ي منظومات تصدير    ثامر عباس الغضبان
  46 من  39صفحة    النفط العراف 
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بالتنسيق والتفاوض مع وزارة الطاقة األردنية وباالستعانة باستشاري  أعدت وزارة النفط مسودة  االتفاقية 
دوىلي متعاقدة معه وقد حصلت موافقة مجلس الوزراء عىل توقيع االتفاقية اإلطارية بعد استكمالها بصيغتها 

 النهائية واتخاذ بعض  اإلجراءات القانونية .  

(  26نظم مشاري    ع األنابيب  بي   دولتي   ، وهي تضم )  واالتفاقية بصيغتها الراهنة  تماثل اتفاقيات دولية ت
ي هكذا اتفاقيات من  

تقليدية ف  بالبنود الرئيسية التفاق العبور، وتتناول فقرات رئيسية  مادة وملحق واحد 

 بينها عىل سبيل المثال : 

 التعاريف –أوال" 

ي األرض  -ثانيا" 
 الحقوق ف 

 نقل النفط الخام   -ثالثا" 

 ط الخام بداخل نظام خط األنابيب  ملكية النف   -رابعا" 

ائب و الرسوم    -خامسا"  الرص 

 القوة القاهرة   –خامسا" 

 تسوية المنازعات    -سادسا" 

والحقوق   والقانونية  والمالية  الفنية  المواضيع  تفصيلية كافة  بصورة  وتعالج  وشاملة  واسعة  فاالتفاقية 
الق بصورة محكمة حاالت  تتناول  للطرفي   كما  امات   

الحماية  وااللب  وتوفب   والتحكيم  اعات   
والب  القاهرة  وة 

وع والحصانة للنفط المنقول  ...ألخ .   للمشر

ة الدولية ، ال يمثل هذا    ة بيوت الخبر اكمة ولتوفر الدعم االستشاري من خب 
ة المب  بناء" عىل ما تقدم وللخبر

وع حالة معقدة  يصعب التعامل معها من وجهة النظر القانونية  أو ال ها . المشر  فنية أو المالية وغب 

  ( كة  تقوده رسر كات  وع عىل ائتالف رسر تمويله عىل االتفاق األطاري    CITICأحيل المشر ( الصينية ويعتمد 
ي 
ي  اآل أن العقد لم يوقع بعد.  -العراف 

ي / القرض الصيت 
 الصيت 

كاتها المختصة باالستفادة من خدمات استشاري عالىمي لديه  حاليا" عقد  كات   وجهت الوزارة رسر مع احدى رسر
وزارة النفط  الناطة مهمة ضبط المواصفات والكلف  لتكون الكلفة الكلية ضمن السقف المحدد من قبل 

 ( مليار دوالر. 9.0الوزارة وأقصاه ) 

 

 



 
 

ي السياسات النفطية 
 
 أوراق ف

 

 

ي منظومات تصدير    ثامر عباس الغضبان
  46 من  40صفحة    النفط العراف 
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ي بي   صادرات نفط خام البرصة من العقبة او من جيهان فانه البد من التأكيد  
لمقارنة الوضع التسويق 

 ) ) ٪  تتجه للسوق ٨٠ - ٧٥) %  من الصادرات كون(  ٢٥-٢٠ابتداء” أن  ما يشمل بهذه المقارنة هو حواىلي

 االسيوي الذي ال يفضل التحميل اليه من الميناءين موضوع المفاضلة. 

بضمنها كلف    -وهي عادة األعىل    -  2022ت كلف الشحن من المنافذ الثالث خالل شهر شباط  استخدم 
ي : 
ي الجدول  اآلن 

ي قناة السويس ) دوالر/ برميل ( ألغراض المقارنة  وكما موضح ف 
 المرور ف 

 

ميناء 
 التحميل 

كلفة الشحن )دوالر/ ب(  ميناء االستالم 
 حسب المسار 

 المالحظات/ 
 المصدر 

 جنوب أفريقيا قناة السويس
  1.43 1.35 أكستا البرصة

 
Platts dirty 
tankerwire  

 0.98 1.32 روتردام  

 0.98 1.51 خليج المكسيك  

  0.84 أكستا جيهان

  1.50 روتردام  

  1.81 خليج المكسيك  

 - 1.81 أكستا العقبه 
100 World 
Scale 2022 

 5.37 2.71 روتردام  

 5.85 4.07 خليج المكسيك  

 

الجنوب من المنافذ التصديرية الثالثة اىل األسواق العالمية  وألغراض المقارنة النظرية بي   كلف نقل نفوط
ئ البرصة    ي عدا األسواق اآلسيوية فقد حسبت كلف مركبة للنقل ، كلف النقل البحري من  موان 

للنفط العراف 

ي أدناه : 
ئ البحرية وكلف الشحن منها اىل األسواق  وكما مبي   ف   مع كلف النقل باألنابيب اىل الموان 

ا .1 المنطقة  الكلفة  ي 
ف  والتحميل  والنقل  والضخ  الخزن  لمنظومة    ) والتشغيلية  االستثمارية   ( إلجمالية 

كة نفط البرصة ( تساوي حواىلي )  ( دوالر /برميل. 1.35الجنوبية ) كلف رسر
وع لحالة   .2 كلف النقل باألنبوب من البرصة اىل العقبة ، )  االستثمارية والتشغيلية  ورسم المرور( للمشر

 ( دوالر / برميل . 2.40( ألف ب/ي تساوي حواىلي )  750ل مستدام قدره ) تصدير بمعد
( دوالر/برميل بضمنها 2.0كلف النقل من البرصة اىل ميناء جيهان لنفس معدل الضخ تساوي قرابة ال  ) .3

كي البالغة )
 ( دوالر / برميل .  1.09عمولة الجانب الب 
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ي  -1  التصدير من العقبة للسوق االورنر

(  مليون برميل او حت  ناقالت اصغر لتتمكن 1.0( بحمولة )    SUEZMAXغالبا ما سيكون بناقالت نوع  ) 
  VLCC(  لتخفيف حمولة الناقالت نوع )  SUMEDمن المرور عبر قناة السويس بدل استخدام منظومة )   

  ( بقناة الس 2.0(   ذات حمولة  ة أغىل من كلفة المرور  مليون برميل كون االخب    )( (  70-20ويس بحدود 
ي  
ي صقليه وروتردام ف 

ميل الواحد. ان كلفة الشحن من العقبة عبر قناة السويس اىل ميناء أكستا ف  سنت للبر
ميل عىل التواىلي فيما ترتفع الكلفة اىل روتردام اىل )2.71( و)  1.81هولندا  هي ) ي  5.37( دوالر للبر

( دوالر ف 
وتقدر   . أفريقيا  حول  المسار  اختيار  ) حالة  حواىلي  العقبة   اىل  البرصة  من  باألنبوب  النقل  (   2.40كلف 

اض حالة تصدير بنسبة    % من طاقة األنبوب. 75دوالر/برميل   بالقيمة الثابتة وبافب 

 

 كلفة النقل دوالر/برميل 

كيب/جنوب أفريقيا   السويس 
Cape 

 
100 

world 
scale 

)                         أكستا  –عقبه 
Augusta ) 

1.81 - 

روتردام           )    –عقبه 
Rotterdam  ) 

2.71 5.37 

   4.21 أكستا -العقبة -البرصة

  10.30 5.11 روتردام  –العقبة  –البرصة 

 

 التصدير من العقبة لسوق االمريكيتي    –ب 

ي لسوق االمريكيتي   ال تتجاوز)
٪ (  من اجماىلي صادرات نفط البرصة، تفضل  ١٠نسبة صادرات النفط العراف 

كات تحميلها عىل ناقالت نوع ) ين  VLCCالشر ( كونها االجدى اقتصاديا" للرحالت البعيدة وهذا يضع المشب 
ي الساحل المرصي  امام خيارين عند النقل من ميناء العقبة ، االول واألمن هو التوجه نحو  

ميناء عي   سوخنة ف 
(  لتعبر الناقلة ثم تعيد  SUMEDعىل البحر األحمر  وتخفيف جزء من حمولة الناقلة باستخدام منظومة )

تحميل كمياتها من خزانات سيدي كرير عىل البحر االبيض المتوسط لتستمر بطريقها عبر جبل طارق وصوال  
 ( دوالر / برميل . 4.07) لخليج المكسيك وتبلغ كلفة الشحن حواىلي 

ي ح
ال عدم الجدوى، تتجه الناقالت جنوبا عبر ميناء عدن ومرورا بمنطقة القرصنة وخطورتها قرب      أو ف 

  ( ( دوالر  5.85سواحل الصومال ورأس الرجاء الصالح وصوال لخليج المكسيك وتكون كلفة الشحن 

ميل .   للبر
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 كلفة الشحن دوالر/برميل

السوي  
 س

أفريقيا  كيب/جنوب 
Cape   

 
100  WS 

 5.85 4.07 خليج المكسيك                -عقبه 

  8.25 6.47 خليج المكسيك  –العقبة  –البرصة 

 

 التصدير من جيهان الوربا واألمريكيتي     –ج 

ي وبالتاىلي يشجع   كات االوربية باقل كلفة نقل وهو المفضل للسوق االورنر
ي متناول الشر

يكون النفط المصدر ف 
ائه وتامي   حاجات مصافيهم منه وليس هنالك حاجة لتعويض اجور نقل للزبائن كون النفط  كات لشر الشر

ميل1.50( و)0.84مطروح ذات السوق ويالحظ أن كلف الشحن هي )   اىل كل من أكستا و روتردام   ( دوالر للبر
ي حالة النقل من العقبة بحواىلي ) 

ميل عىل التواىلي .  1.21و   0.97عىل التواىلي ، وهي تقل عنها ف   ( دوالر للبر

 كلفة الشحن دوالر/برميل
أكستا                      )   –جيهان 

Augusta ) 
0.8

4 

روتردام                –جيهان 
(Rotterdam  ) 

1.5
0 

2.8 أكستا -جيهان  –البرصة 
4 

3.5 روتردام  –جيهان  –البرصة 
0 

 

كات تحميل ناقالت  ) ي حالة التصدير من جيهان لالمريكيتي   فتستطيع الشر
ة عبر  VLCCوف  ( واالتجاه مبارسر

( دوالر   1.81مضيق جبل طارق لخليج المكسيك دون كلف مرور وتخفيف اضافية وتكون الكلفة بحدود ) 
ميل    للبر

 كلفة الشحن دوالر/برميل

1.8 خليج المكسيك   -جيهان    
1 

3.8 خليج المكسيك  –جيهان  –البرصة 
1 
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 البرصة اىل األسواق األوربية واألمريكيتي    التصدير من  –ح 

ان كلف الشحن والتصدير من ميناء البرصة النفطي اىل األسواق النفطية العالمية تتكون كما  تم بيانه  
ي  
كة نفط البرصة ) االستثمارية والتشغيلية ( يضاف اليها أجور الشحن وكما مبينة ف  سابقا" من كلف رسر

 الجدول أدناه : 

 التصدير من البرصة )دوالر/ برميل( اجور الشحن و 

 كيب / جنوب أفريقيا  السويس 

الكلفة  الشحن 
 الكلية 

الكلفة  الشحن
 الكلية 

 أكستا - برصة 
 

1.35 2.70 1.43 2.78 

 2.33 0.98 2.67 1.32 روتردام  - برصة 

 2.33 0.98 2.86 1.51 خليج المكسيك  –برصة 

 

Reference API 29: Basrah Medium Quality    

 

ي ، ميناء أكستا  مثاال" لكون   ولتبسيط  التوصل اىل استنتاج من كل هذه األرقام ، يؤخذ السوق األورنر
ي  بالدرجة األساس اضافة اىل سوق األمريكيتي   وبذلك    ، العقبة وجيهان يستهدفان السوق األورنر

المينائي  
 تكون الكلفة كما يىلي : 

 جيهان  العقبة  دوالر / برميل 

 0.84 1.81 أجور الشحن 

 2.00 2.40 كلفة نقل النفط  اىل الميناء

 2.84 4.21 اجماىلي الكلفة 

  

عقبة  يزيد عن كلف النقل عبر األنبوب     –كلف النقل من البرصة عبر األنبوب، برصة    ويالحظ من المقارنة  أن
ئ األخرى.   -برصة   ئ البرصة اىل ذات الميناء والموان  جيهان وكلفة كليهما  تزيد عن كلف نقل النفط من موان 

ي اىل ال تب حسابيا" هكذا كلف سميت بالكلفة المركبة ، كلفة النقل البر ميناء + كلفة الشحن ،  ومع أنه ال تب 
ة  برميل   ي تسعب 

ئ المختلفة ومن ثم فروقاتها  ف  اال أنه من الناحية التسويقية ستنعكس كلف الشحن من الموان 
ي معادلة تسعب  النفط  

تلكم الكلف ف  يأخذ بنظر االعتبار  ي أن المسوق سوف 
يعت  ميناء مما  النفط من كل 
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ي  وصفت  الخام لىكي يحقق تنافسية للنفط المصدر من الم
نظومات الجديدة وعليه ستنعكس أعباء مالية والت 

" . ب"   ي اتيخر  كلفة الخيار االسب 

 

 بلورة موقف   .9

ي من البرصة اىل العقبة وقد لخص السيد 
وع تشييد أنبوب لتصدير النفط العراف  تباينت المواقف تجاه مشر

ي :  
ي دراسته هذه المواقف باآلن 

 أحمد موس جياد ف 

،  باختصار شديد ودون ذك ر التفاصيل واالسماء فقد برزت االتجاهات والمواقف التالية بي   العراقيي  

 داخل او خارج العراق، بشان هذا االنبوب: 

 

o  ي تنفيذه؛
 االتجاه المعارض لتنفيذ االنبوب ألسباب عديدة ويدعو اىل عدم السب  ف 

o اضية او االتجاه المؤيد  لتنفيذ االنبوب العتبارات سياسية او جيوسياسية او اقتصا دية افب 

 رغبوية؛  

o  االتجاه الذي يدعو اىل زيادة )مضاعفة( طاقة االنبوب فوق ما معلن رسميا؛ 

o   التجاه الذي يخلط بي   موضوع االنبوب وموضوع تجهب   العراق لالردن بالنفط الخام بعد

 خصم كلفة النقل 

 

ي  
ض أن يبت  عىل أسس موضوعية ، ولتبسيط األمر بعد كل ما تم بيانه ف  الشك أن أي موقف  يتخذ يفب 

وع  البد من التعامل مع الموضوع  بضوء ما يجري وينجز عىل األرض ضمن   أعاله  وما كتب وقيل عن المشر

التصدير   ي  انبونر أحد  استعادة  ي 
ف  تقدم  تحقيق  تم   .لقد  الشامل  التخطيطي  والحدود  األطار  ي  بيخر بي    ما 

كية  واألنبوب الرابط  بي   حديثة ومحطة الضخ )  – العراقية  
( عىل أنبوب التصدير شمال مدينة   IT1Aالب 

ي الرابط بي   الرميلة وحديثة ، وعليه ستتوفر  
ي الثان  اتيخر ي أعادة تأهيل الخط االسب 

ي بعد أن أحرز تقدم ف  بيخر

الجنوب   والضخ من  الربط  الضخ  أمكانية الستعادة  بعض محطات  ألعمار  احتياجات  وتوجد  الشمال  اىل 

 تعكف الوزارة حاليا" وأجهزتها التنفيذية عىل استكمالها. 

ي آن واحد  
ان هذا التقدم عىل المستوى العمىلي والتخطيط الستعادة ملكية العراق لثالثة منافذ تصدير ف 

ي يقود اىل بلورة رؤية تؤرسر االتجاهات العامة اتيخر  وفق ما يىلي :    كتخطيط  اسب 

 

- 2026( مليون ب/ي   عام 6.0الممكن أن تتوفر للعراق طاقة أنتاج للنفط الخام بحدود ) من  -أوال" 

ع بتنفيذه بأحكام ألنه ينطوي عىل   2027 ي تتخذه الحكومة القادمة ويشر
وهذا يعتمد عىل قرار نهانئ

  ( مليون برميل /يوم باإلضافة اىل تعويض االنخفاض1.0اضافة طاقة إنتاجية جديدة قدرها حواىلي )

 وادامة اإلنتاج . 

ي نفس الموعد المذكور.   1.0من المتوقع أن تتم زيادة طاقة التصفية اىل )   –ثانيا" 
 ( مليون ب/ي ف 
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ي المحطات البخارية وبحدود )  –ثالثا" 
( ألف  250ربما تستمر الحاجة الستخدام النفط الخام كوقود ف 

 ب/ي مع وجود المحددات البيئية والضغط الدوىلي ؟. 

كي قدره حواىلي )    - خامسا"  
ي الب 

( ألف ب/ي ، ومعدل  750-500يخصص معدل تصدير عبر الخط العراف 
ي بحدود )    500حواىلي   )  

( ألف ب/ي    3500-3750( ألف ب/ي للتصدير من البرصة  اىل العقبة  والباف 
ي  أي بنسبة )  ئ البرصة عىل الخليج العرنر اآلخرين   ( % من المنفذين 21-26(%  والبقية )  79-74من موان 

 وهو ما يتسق مع  تسويق النفوط العراقية اىل األسواق العالمية الثالث.. 

الظروف  ي 
ف  أنه  عىل  مبنية  الفكرة  أن  اال  السوق  تطورات  للتغيب  حسب  قابلة  يه  تأشب  أرقام  أنها  الشك 
تسويقية عبر  االعتيادية، يكون معدل  التصدير أألكبر من الجنوب موجها" اىل األسواق األسيوية مع مرونات  

منفذين يعمالن بطاقة متوسطة ولكن لديهما القدرة الستيعاب زيادات  سواء كان ألسباب تسويقية أو عند 
ي  بحيث يوفر المنفذان قدرات تصديرية تعوض نسبيا"   ي حالة تأثر صادرات البلد عبر الخليج العرنر

ورة ف  الرص 
ي الجنوب وتمكن من ادامة أنتاج  الغاز الم

 صاحب بمعدالت ال باس بها وكما تم تفصيله  . عن الخسارة ف 
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