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 الصناعة النفطية العراقية: الواقع والطموح
 

 عبدالرزاق خلف محمد الطائي
 السياسية واإلستراتيجية تمدرس مساعد/ قسم الدارسا

 مركز الدراسات اإلقليمية
 مستخلص البحث

جررراا الحرررو   .متعاقبررة مررت الت برر   مرررا الصررناعة النفطيررة ررري العررراق بفتررراا
عمال النه   والتخري  من  الحر  األخيرة. والعقوباا االقتصادية، وا 

أت تردوور األواراا االقتصرادية رري العرراق جعرل الرنفط يقرف رري المقدمرة باعتبرار  
الممول الوحيد لميزانير  الدولرة التيرييلية واانمائيرة، لر ل  ررات ؤمرة مسريولية جسريمة 

  .ابعاد يبح التدوور االقتصادي تقع على عاتق الحكومة تدعووا التخا  قراراا مهمة
 

 المقدمة
تشكل الصناعة النفطية أهميةة قصةوف  ةا راوةر ومسةتلعل العةرا  وتعةد 
المصةةةدر الةةةر يس  ةةةا الةةةدصل اللةةةوما صاصةةةة لمةةةا رصةةةل مةةة  تةةةدهور للعنةةة  
الترتيةةةةة مةةةة  صةةةةناعة وزراعةةةةة ومةةةةا أصةةةةعرت عليةةةة  المجةةةةا ت ا قتصةةةةادية 

دمةةرت مع ةةم تلةة   إذ. 3002األصةةرف نتيجةةة الاةةزو األمريكةةا العريطةةانا  ةةا 
مةة  اإليةةرادات علةة  مةةا  23%  وأصةةعا ا قتصةةاد العراقةةا يعتمةةد عنسةةعة العنةة

تةةةو رم عمليةةةة تصةةةدير الةةةنفط الصةةةام مةةة  مةةةوارد ماليةةةة إذ تةةةم اإلشةةةار  إلةةة  ذلةةة  
 .3002وم  ميزانية الدولة العامة لسنة 

يراول هذا العرث تسليط الووء عل  واقع صناعة النفط العراقيةة   أصةذا  
المنشةةةا  النفطيةةةة مةةة  دمةةةار  سةةةيما صةةة ل  عن ةةةر ا عتعةةةار مةةةا تعروةةةت لةةة 

 3002-0220وسةةةةةةةةةنوات الرصةةةةةةةةةار  (0220،3002، 0299-0290)  الرةةةةةةةةةرو 
وا نلطاعةةات المسةةتمر  للصةةادرات أرنةةاء عرنةةاما الةةنفط ملاعةةل الاةةذاء وتعةةر  

 .3002أناعي  النفط للتفجير المستمر  منذ عدء ا رت ل  ا 
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صناعة النفطيةة مة  صة ل كما يعر  العرث الرلول و إمكانية تطوير ال
ا طةة ع علةة  الدراسةةات والترلةةي ت والتلةةارير التةةا أصةةدرت ا ج ةةات رسةةمية 
وغير رسمية  وة   عة  صعةراء  ةا مجةال الصةناعة النفطيةة مرعتةة  ةا قا مةة 

 . شالمصادر وال وام
وصاتمة اشتملت عل  أهم النتا ا  مدصل ور ث معارثيتكو  العرث م  

 تا:ي ا العرث  إما المعارث   ا كاآلوالتوصيات التا توصل أل
 ا رتياط وتوزيع الرلول النفطية. :المعرث األول

 المعرث الرانا: واقع الصناعة النفطية.
   آ ا  مستلعل الصناعة النفطية العراقية. المعرث الرالث:

 
 مدخل

 0220 ةةةا العةةةرا  إلةةة  عةةةام وطنيةةةة  تعةةةود مرةةةاو ت عنةةةاء صةةةناعة نفطيةةةة
. ريث تمكنت الدولة ععر هةذا اللةانو  (90)قانو  رقم عندما سنت الركومة 

  عةةة    التةةةا اشةةةتملت   المسةةةترمر مةةة  إركةةةام سةةةيطرت ا علةةة  األراوةةةا غيةةةر 
 مةة  األراوةةا الصاوةةعة  متيةةازات الشةةركات األجنعيةةة العاملةةة 22،9%علةة  

 .(1) ا العرا 
لتنفيذ األهداف  0221عام  (INOC)علي  تم تاسيس شركة النفط الوطنية 

لعامةةة للسياسةةة النفطيةةة الوطنيةةة  كمةةا قامةةت الركومةةة عتشةةريع قةةانوني  عةةام ا
منرةت عموجع ةا للشةركة رلوقةا  شةاملة  سةتا ل وتطةوير ا رتياطةات  0221

0213النفطية  مما مك  الشركة ععد إع   تاميم النفط العراقا عام 
مة   .(6)

(90)إنتاج وتسوي  الرلول المشمولة عاللانو  رقم 
(3). 

وةةةا ة إلنتةةةاج الةةةنفط وتسةةةويل  وطنيةةةا    لةةةد تةةةم أيوةةةا إرةةةراز نجارةةةات عاإل
واسعة لتطوير العن  الورورية لصناعة نفطية وطنية متطةور  شةملت تةدري  

توسةةيع شةةعكة مصةةا ا  عنةةاء  الكةةوادر المتصصصةةة  إقامةةة أناعيةة  نلةةل نفةةط 
منشةةةات التصةةةدير ومرطةةةات الترميةةةل  امةةةت   نةةةاق ت الةةةنفط  إوةةةا ة إلةةة  

 .(4)وي  المنتجات داصليا  وصارجيا  شعكة تس
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مليةو  عرميةل يوميةا   وارتفةةع  0،9علة  اإلنتةاج  0213ععةد تةاميم الةنفط عةام 
مليةو   2،9  رم تصةاعد إلة  مسةتوف 0212مليو  عرميل يوميا عام  3،1ال  

0212عرميل يوميا  عام 
(5). 

 أ /رتة   0290قاد اند ع الرر  العراقية اإليرانية م  أيلةول / سةعتمعر 
ال  تصرية  منا ةذ التصةدير عةالجنو    كمةا تةم غلة  أنعةو   0299أغسطس 

التصدير ععر األراوا السورية  إ  جملة م  هةذم اللوةايا أدت إلة  تراجةع 
 .(2)اإلنتاج إل  مستوف متدنا عل  مليو  عرميل يوميا  

ععد توقف الرر  مع إيرا  تمك  العرا  م  زياد  أنتاج  وصةادرات  مة   
أدف إلةة   0220العراقةةا للكويةةت  ةةا أ  / أغسةةطس  ح أ  ا جتيةةاالةةنفط أ 

توقف تام للصةادرات النفطيةة  كمةا تراجعةت مسةتويات اإلنتةاج إلة  مسةتويات 
 .(7)م  الطاقات اإلنتاجية المتارة 00%منصفوة جدا  علات 

وععةةةد تصفيةةةف العلوعةةةات ا قتصةةةادية نوعةةةا مةةةا مةةةع عدايةةةة عرنةةةاما الةةةنفط 
  اسةتارقت زيةةاد  اإلنتةةاج رةة ث 0221 ةا عدايةةة عةةام  ءوالةةدوا ملاعةل الاةةذاء

األمريكةا للعةةرا   ا رةةت ل سةنوات. ورغةم كةةل الج ةود لزيةةاد  اإلنتةاج ععةد 
استار  ر ع اإلنتاج إل  مستويات قريعة م  مستويات مةا قعةل الاةزو نرةو 

 .(8)أرعع سنوات
 

 عراقالنفطية وتوزيع الحقول النفطية ري ال االحتياطاا المبحث األول:
تركيعا  920عل  روالا  يرتوي العرا  رس  الدراسات الجيولوجية

  .(9)قوية عوجود كم نفطا ها ل تعطا مؤشرات جيولوجيا
مليةةةار  009علةةة  األقةةةل  كةةةد  تعلةةة ؤ يمتلةةة  العةةةرا  ارتياطيةةةات نفطيةةةة مذ إ

  .(11)مةةة  مجمةةةوع  رتيةةةاط العةةةةالما 00% عرميةةةل مةةة  الةةةنفط  أي مةةةا نسةةةعت 
ويكمةةة  الملةةةدر األع ةةةم مةةةة  هةةةذا الةةةنفط  ةةةا جنةةةةو  الةةةع د . لكةةة  تلةةةةديرات 

مة   00%ا ات النفطية لم تطةل إ  الصعراء تتفاوت عدرجة كعير     ا ستكش
ععةة  الصعةةراء يةةرف أ  المكةةام  النفطيةةة العميلةةة  إ كمةةا  األراوةةا العراقيةةة.

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/1
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/1
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/1


 

 
 
 

 [723] (62) 8دراسات إقليمية                                                        ز الدراسات اإلقليميةمرك             

الواقعة مع م ا  ا منطلةة الصةرراء الارعيةة يمكة  أ  تكةو  مصةادر نفطيةة 
مليةار عرميةل أصةر أو أكرةر رسة  ععة  اآلراء  000أوا ية ) قد تصل ال  

 .(11)مليار عرميل رس  اآلراء غير المتفا لة( 19المتفا لة  وقد   تتجاوز الة 
 هذم المناط  لم يجري استكشا  ا ععد. أ علما 

تتةةراوح الكرا ةةة النوعيةةة  إذيتفةةاوت الةةنفط العراقةةا مةة  ريةةث نوعيتةة  كريةةرا   
درجة )متوسط الصفيف( عرس  ملياس  29درجة )الرليل( ال   33 ي  ماعي  

يمرةةةةةةل صاصةةةةةةية الةةةةةةنفط  (0)رقةةةةةةم  وجةةةةةةدول .APIمع ةةةةةةد العتةةةةةةرول األمريكةةةةةةا  
 .(16)العراقا

 (1)جدول رقم 

 الصاصية
الزعير 
باي حست  كركو  والرميلة

 نفط صانة وجنبور

 12 29 22 29 الكرا ة)درجة(

 %0.68 %2.1 %1.9 -- نسعة الكعريت

 %35.8 %25.1 %25.2 %24.1 نسعة الكازولي 

نسعة الكيروسي  
 والكاز ويل

%45.4 34.8% 28.8% 33.5% 

 %30.2 %44.0 %38.1 %45.5 نسعة نفط الوقود

 
 تيعةةةد الةةةنفط العراقةةةا مةةة  النفةةةوط الجيةةةد   ةةةا العةةةالم   ون ةةةرا ل رتياطةةةا

النفطية  الكعير   م  غير المتوقع رصول تايير  ا  صصا ص الةنفط الصةام 
 الرلول النفطية   ا كاألتا: زأما اعر العراقا نورا  لمردودية اإلنتاج.
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 (17)عراقيحقول الجنو  ال
وينقسم الى قسمين الرميلة الشمالي  عمالق الحقول العراقية  حقل الرميلة: 

يمتد من غرب مدينة البصرر  متجارا جنوبرا حترى يردخل والرميلة الجنوبي و

جزؤه الجنوبي في الكويت. وأكثر آباره في العراق. وهو تاسع أعظرم حقرل 

 رةة أنةةواع مة  الةةنفط  اذ ينةةتا ر نفطري عررالمي وبطبقاتررد أجررود أنرروا  الرنفط.
درجةةةة  20( والعصةةةر  المتوسةةةط )APIدرجةةةة  21وهةةةا نفةةةط العصةةةر  الصفيةةةف )

API  درجةةة  31-33كعريةةت( والعصةةر  رليةةل )يتةةراوح عةةي   3،2%ويجةةويAPI 
ويعرررود تررراريال اسرررتناللد رلرررى نوفمبريتشررررين الثررراني  .(14)كعريةةةت( 2،1%و

عشرررين وقررد  سرربعينيات القرررن الماارري كانررت آبرراره أقررل مررن ي. وفرر0210

بئًرا منتجة. يتم استخراج النفط من حقرول الرميلرة  222بلنت اآلن أزيد من 

تحت رشراف شركة نفط الجنوب في البصر . وقد تعطل رنتاج حقل الرميلة 

  أثناء الحرب العراقية اإليرانية.
: وهو حقل عمالق بمحافظة البصرر  وينرتم مؤقترا حروالي مئرة حقل مجنون

 ةسرتمائقرد تبلر  فري حالرة تطرويره ع أن طاقتد اإلنتاجيرة ألف برميل يوميا م

 الف برميل يوميا.

: وهو عمرا  ة العصر  أيوةا ولة  مكةام  عديةد  غيةر مطةور  حقل نهر عمر
ومةةةا زال إنتاجةةة  متواوةةةعا ريةةةث يعلةةة  رةةةوالا ألةةةف عرميةةةل يوميةةةا. وقةةةد تصةةةل 

 ألف عرميل يوميا. ةصمسما  طاقت  ععد التطوير إل  ردود
مةة  أكعةةر رلةةول الةةنفط العراقيةةة  وهةةو عمرا  ةةة العصةةر    :قرنررةحقررل بررر  ال

يمرةةةةل هةةةةذا الرلةةةةل ا متةةةةداد الشةةةةمالا لرلةةةةل الرميلةةةةة الشةةةةمالا  وعةةةةدأ اإلنتةةةةاج 
مليةار عرميةل علة   31 يعتلد أن  يرتوي عل  مصزو  يلدر عةة 0212سنة   ي 

أ  يصةةل إلةة   ععةةد تطةةويرمألةةف عرميةةل يوميةةا ويمكةة   ةر رما ةةاألقةةل. وينةةتا 
 .ألف عرميل يوميا ةسععما ود رد
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ومررن الحقررول الجنوبيررة فرري البصررر  أياررا: حقررل الرميلررة الجنرروبي وحقررل  

ألف برميل يوميا. وحقل  222وينتم بحدود  0212الزبير وقد بدأ رنتاجد منذ 

 0213غرب مدينة البصرر . وترم العمرل فيرد علري مراحرل مرن سرنة  اللحيس

حقرل الرى جانرب  ويقرع  قرل الطوبرةوح ويتم التصردير منرد رلرى مينراء الفراو.

الحلفاية العمالق الواقع قرب مدينة العمار  بمحافظرة ميسران جنروبي غربري 

ويوجررد  مليررار برميررل مررن ايحتيرراطي النفطرري. 2.9العررراق وفيررد أكثررر مررن 

برنفس المحافظرة حقرل أبررو غررب وحقرل البزركران وقررد بردأ اإلنتراج فيرد منررذ 

 .(15)وحقل فكة فاال عن  ثقيل.ويطلق على نفطد نفط البصر  ال 0212
 

 (11)الوسطى والشمالية حقول النفط

مليرار برميرلأ أ   02يقدر ايحتياطي النفطي الموجود في كركوك بحوالي 

ومرن أهرم  من رجمالي ايحتياطي العراقي من النفط. 03%أند يشكل حوالي 

 الحقول هي:

هرو عبرار  وهو خامس أكبر حقل في العالم من حيث السرعة و حقل كركوك:

كرم فري  22.9عن هابة يقطعاا نارر الرزاب الصرنير ويبلر  طولارا حروالي 

 190أربعة كم. ويترراو  عمرق آبرار حقرل كركروك برين  يعرض يبل  حوال

ألرف برميرل يوميرا.  29متر. ومعردل رنتراج البئرر الواحرد   ةتسعمائمترا رلى 

دد آبراره وعند بداية استنالل حقل كركوك في العاد الملكي العراقري كران عر

بئرررا  11كرران الحقررل ياررم  0212وبعررد ترر ميم الررنفط العراقرري وفرري سررنة  11

بئرا منلقة.  99للمراقبة وايستكشاف وبئرا واحد  لحقن الماء و 99منتجة و

بئرررا منتجررة وعررددها فرري  220ويحتررو  حقررل كركرروك اآلن علررى أكثررر مررن 

 ازدياد.

ي ايتجراه. : يقع غرب حقرل كركروك علرى شركل مرواز لرد فرحقل باي حسن

وآبار حقل با  حسن أعمرق مرن آبرار حقرل كركروك وعمقارا يبلر  برين ألرف 
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مترر رلرى ثالثرة آيف مترر. وبردأ اإلنتراج فيرد منرذ يونيرويحزيران  ةوخمسمائ

0292 . 

شمال شرق مدينة كركوك وهو مواز  لحقلي كركروك وبرا   حقل جمبور:

ل الررنفط ومررن حقررو .0292حسررن. وقررد برردأ اإلنترراج فيررد منررذ أغسررطسيآب 

 .بمحافظة الت ميم: حقل خبار

وهةةو مةة  الرلةةول النفطيةةة الر يسةةة والةةذي عةةدأ إنتاجةة  عةةام  حقللل شللرد ب:لل ا :
0292
غيررر أن الحفررر  وكرران يعتقررد أن كميررات الررنفط فيررد متوااررعةأ .(17)

محافظة  أن حجمد يزيد عن التقديرات األولية. ولد امتدادات شمالية في بين

افظة واسط. ويبل  رنتاجد حردود عشررين ألرف صال  الدين وجنوبية في مح

ألرف برميرل  030 بحردود عنرد تطرويره برميل يوميا بينما يقدر رنتاجد الكلري

 يوميا.

وحقررل بلررد  )صرردام سررابقاً  حقررل تكريررت وحقررل عجيررل األخررر ومررن حقررول 

 .(18)خانة بمحافظة ديالي وكلاا بمحافظة صال  الدين. كما يقع حقل نفط
 

 :(19)بمحافظة نينوى شمالية:ومن حقول النفط ال

 منةذ اإلنتاج وعدأ 0221يصنف كرلل صاير اكتشف عام : حقل عيت زالة 

 لةالرلة يرتةوي 2% الكعريةت ونسةعة 23 عدرجةة الةنفط كةا  ريةث 0290 عةام
 عرميل  00،000 اإلنتاج الرالا معدل ويعل  منتجا ع را 09 من ا ع را   28 عل 

 .اليوم  ا
 عةام اكتشةا   زالةة  تةم عةي  شةر  -جنةو  يلع صاير   رلل وھو :بطمة حقل

 عكرا ة شرانش طعلة م  الر يسا اإلنتاج :طعلتي  م  الصام النفط ينتا 0293
(20API ) عكرا ة .أصرف طعلة م API35 ) تم إذ 0292 عام منذ اإلنتاج عداو 

 . لط وارد  ع ر م  يتم اإلنتاج ولك  ع را 01 رفر
 العةرا  عرلةول ملارنةة  -صاصةة واصةفاتعم يمتاز الرلل ھذا :القيارة حقل

 النفط م  وصمة كميات عل  يرتوي  لط  َقَدما   290 العم  :من ا -األصرف
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  ا ع را 90تم رفر  (9%-2%)الكعريت  م  عالية ونسعة (9API-2،9) الرليل

 .منتجة من ا 22 ولك  الرلل  ھذا
 وعةدأ  ِ العةراقيي الجيولةوجيي  ِقعةل ِمة  0211 عةام  ةا أكتشةف: صرفية حقرل

 نفطةا   أنةتاَ    السةوريةَ  العراقيةةَ  الرةدودَ  جةانعا علة  َيمتةد    0219 ةا  اإلنتةاج

 .اھرفر تم ع را 39 مجموع م  منتجا   ع را 00 م  (API22) عكرا ة
رلة    31رلة   ولةم يسةتال من ةا سةوف  10المكتشةفة  تعل  الرلول العراقيةة

المنتجةةةة راليةةةا  ةةةا  زوتتركةةةز رلةةةول الةةةنفط والاةةةا عشةةةر  عم قةةةة. مةةة  عين ةةةا
مرةةةةا  تا العصةةةةر  وكركةةةةو . وتةةةةاتا ععةةةةدها  ةةةةا األهميةةةةة رلةةةةول مرا  ةةةةات 
ميسةةةا  وعاةةةداد وصةةة ح الةةةدي  وديةةةال  ونينةةةوف. أمةةةا الرلةةةول غيةةةر المكتشةةةفة 
وغير المطور   توجد  ا أغلة  مرا  ةات العةرا  مةا عةدا أرعةع هةا اللادسةية 

النفطية المنتجةة الرلول  يعي  توزيع (3)والجدول رقم  نعار ودهو .وعاعل وا 
ورجةةم ارتياطات ةةا رسةة  مواقع ةةا  وتلةةدير ارتياطات ةةا النفطيةةة ةوغيةةر المنتجةة

 :م  المرا  ات
 (23)(2)جدول رقم 

 المحارظة
 

االحتياط 
 تبالمليو
 برميل
 

 الحقول  بير المنتجة الحقول المنتجة

 العصر 
 25 811 

رميلة الشمالية/ 
رميلة الجنوعية/ن ر 

 عمر/ الزعير /
رنة / لغر  ال

مجنو /الرلفاية/ 
الصعة / طوعة / 

 اللريس

   / سيباجريشان / راجي / رطاوي
 صفوا   /

 02.119 التاميم
كركو  / عاي 

 جديد  / رمري  رس /صعاز/جمعور
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 المحارظة
 

االحتياط 
 تبالمليو
 برميل
 

 الحقول  بير المنتجة الحقول المنتجة

 9،900 ميسا 
الفكة /اعوغر / 

 لعمار عزركا / ا
 كميت/نور/ر اعا/رويز /رلفاية

 دجيلة/ دي را

 2،900 عاداد

رلل شر  عاداد 
  ا سترناء امتدادماع

مرا  ة ص ح 
 الدي 

 

 غرب  / غراف / ناصرية  9،010 ذي قار

 الرافدين
 2،900 نينوف

قيار  /عي  زلة / 
 عطمة/ صفية 

 سرجو /ع  /قصا /جاوا /نجمة

 يمھاعرا
/قر  جو /قعة صرمالة / مصمور   2،020 ارعيل

 طلط  /دمر داغ

 3.139 ص ح الدي 

تكريت / علد/عجيل 
مشتر  مع مرا  ة 

 التاميم
شر  عاداد) ا متداد الشمالا(   / 

 علكانة
 عدر / ارد  /  فرية  0،290 واسط

صشم /األرمر/ انجانة/جياسورخ /  نفطصانة 290 ديال 
 قمر/ نفط صانة/ناودوما /جرياعيكة

 الكفل غرب / مرجان  210 كرع ء
شر  الكفل )مشتر  مع مرا  ة   300 النجف

 كرع ء(
 أبو خيمة  30 المرن 

للااز هما جمجمال   يوجد رللي  _ السليمانية
 وصور مور

 ا نعار/اللادسية/
 _ دهو /عاعل

لم يكتشف رلل 
  نفطا لرد اآل 

 45 67 000،200 المجموع
 متوفرة ( تعني المعلومات غير-العالمة )
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يتركةةةز الجةةةزء األع ةةةم مةةة  ا رتيةةةاطا النفطةةةا العراقةةةا  ةةةا الجنةةةو  أي 
رلة  من ةا عشةر  رلةةول منتجةة وصمسةة مةةا  15عمرا  ةة العصةر  ريةث يوجةةد 

زالةةت تنت ةةر التطةةوير واإلنتةةاج. وترتةةوي هةةذم الرلةةول ارتياطيةةا نفطيةةا يلةةدر 
يةةاطا تلريعةةا مةة  إجمةةالا ا رت 59%مليةةار عرميةةل  أي نسةةعة  25عةةاكرر مةة  

ويشكل ا رتياطا النفطا لمرا  ات العصر  وميسا  وذي  النفطا العراقا.
مةةةةة  مجمةةةةةوع  71% رمةةةةةاني  مليةةةةةار عرميةةةةةل  أي نسةةةةةعة قةةةةةار مجتمعةةةةةة رةةةةةوالا
 ا رتياطا العراقا. 

 
 المبحث الؤاني: واقع الصناعة النفطية 

 القدراا اانتاجية وتوزيع الحقول المنتجة: أواًل:

عنةةةدما  0212فطةةةا ذروتةةة   ةةةا ديسةةةمعر/كانو  األول علةةة  إنتةةةاج العةةةرا  الن 
أمةةا التطةةور األكرةةر أهميةةة  ةةا اإلنتةةاج   عرميةةل يوميةةامليةةو   2،1وصةةل الةة  

 رينمةةةا وصةةةل (0290ـ    0212)  لةةةد رةةةدث صةةة ل الفتةةةر  النفطةةةا  ةةةا العةةةرا  
 مليةةةو  عرميةةةل يوميةةةا  كمتوسةةةط لتةةة  الفتةةةر   2.3مسةةةتوف اإلنتةةةاج إلةةة  رةةةوالا 

عرميل/يوميةةا   ةةا  مليةةو  9.9لوصةةول عاإلنتةةاج إلةة  الةة   وكةةا  مةة  المصطةةط 
  ومةةا را ل ةةا 0290إ  أ   ةةروف الرةةر  مةةع إيةةرا   ةةا العةةام   0292العةةام 

لةةةم توقةةةف طمورةةةات تلةةة   مةةة  تةةةدمير للعنيةةةة ا رتكازيةةةة  ةةةا اللطةةةاع النفطةةةا 
عةل دمةرت كةل مرا ة  اإلنتةاج والتصةدير أيوةا . وصة ل العةام  الصطة  رس  

مليةةةو   2ت ةةدف للوصةةةول إلةة  طاقةةة إنتاجيةةة ملةةدارها تةةم تعنةةا صطةةة  0292
وقعيةةل  لكويةةت ل العةةرا  عرميل/يوميةةا . لكن ةةا مةةر  أصةةرف توقفةةت عسةةع  اجتيةةاح

مليو  عرميل يوميا انصف  ععدها  ا  ل  2.9ا جتياح عل  اإلنتاج النفطا 
 0،91الةة  متوسةةط ملةةدارم  0222-0220 الرصةةار الةةدولا ليصةةل صةة ل الفتةةر 

 3،1و 0،9عي   3003و 0222يوميا  وتراوح اإلنتاج عي  عاما مليو  عرميل 
 1،9مليو  عرميل. ورغم قةدر  الةنفط العراقةا علة  أ  يتصطة  إنتاجة  اليةوما 
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 (2)وجدول رقم  ..(61)رال دو  ذل ال  أ   روف الرصار م يي  عرميل  
3003-0220  عاما ةط عيةيعي  إنتاج النف

(66). 
 (3)جدول رقم 

 النفط إلف عرميل يوميا  إنتاج  السنة
0220 390،9 

0223 932،3 

0222 292،9 

0221 119،1 

0229 122،2 

0222 110،1 

0221 0،292،2 

0229 3،090،0 

0222 3،102،9 

3000 3،900،3 

3000 3،922،1 

3003 3،032،9 
 

تفاقمت األمور عشكل كعير نتيجةة لمةا  3002ععد ارت ل العرا   ا العام 
ا رةةت ل مةة  تةةدهور  ةةا الووةةع األمنةةا وعمليةةات ن ةة  وتصريةة  را ةة  هةةذا 

  طالت عدد كعير م  المنشات النفطية.
ا رةت ل ليرتفةع مة  جديةد  هةعط إنتةاج الةنفط العراقةا كريةرا  رةم عةاد ترةت

 .(63)مليو  عرميل يوميا 3،2 إل  ردود 3001ووصل سنة 
العةةةام  ةةةا  علمةةا ا   تلريةةةر الشةةةفا ية الرالةةةث الصةةةادر عةةة  مكتةةة  المفةةةتش

يشةةير الةة  أ  اإلنتةةاج المصطةةط  3002وزار  الةةنفط  ةةا تشةةري  ا ول /أكتةةوعر 
مليو  عرميل عاليوم  يما كا  المترلة  مة  اإلنتةاج  3،292عواقع  3001لسنة 

الةةةف عرميةةةل. امةةةا اإلنتةةةاج  220مليةةةو  عرميةةةل/ يوميةةةا والفةةةر   0،229الفعلةةةا 
ل/ يوميا  يما عل  اإلنتةاج مليو  عرمي 3،131 كا  عواقع  3009المصطط لعام 

الةةف عرميةةل  وهكةةذا الرةةال  910مليةةو  عرميةةل/ يوميةةا والفةةر   0،992الفعلةةا 
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مليو  عرميل والمترلة   3،229 كا  المصطط  3002 ا النصف األول لعام 
 .(64)الف عرميل 109مليو  عرميل والفر   0،290

جملةةة  ويعةةزو التلريةةر أسةةعا  انصفةةا  مسةةتويات إنتةةاج الةةنفط الصةةام الةة 
مشاكل ومعوقةات مة  أعرزهةا انصفةا  إنتاجيةة اآلعةار النفطيةة المنتجةة وعةدم 

 تطوير رلول جديد  واستنزاف اآلعار.
كل ذل  أدف ال  عدم توسيع اللدرات اإلنتاجيةة  و يةرف التلريةر ا  ارةد  

أسةةةةعا  اسةةةةتمرار تةةةةدنا مسةةةةتويات التصةةةةدير يعةةةةود الةةةة  عةةةةدم تةةةةو ر السةةةةعات 
وةةةةر الر يسةةةةة ومشةةةةاكل من ومةةةةات التصةةةةدير الصزينةةةةة  وتوةةةةرر مرطةةةةات ال

ووةةعف مولةةدات اللةةدر  الك رعا يةةة وا عتمةةاد علةة  الشةةعكة الوطنيةةة المتلطعةةة 
و لةةدا  من ومةةات التصةةريف للمرونةةة  وتعةةر  األناعيةة  الناقلةةة للةةنفط الصةةام 
واآلعةةار النفطيةةة الةة  التصريةة  إوةةا ة الةة  عةةدم اسةةتفاد  العةةرا  مةة  الرلةةول 

تراكي  ردوديةة مةع دول الجةوار  ومن ةا  لالعرا  رلو ريث يمتل   الردودية 
 إيرا  وسوريا والكويت والسعودية .

عةي   (3009-3009)وتفيد التلارير أ  مسةتوف اإلنتةاج تةارجا صة ل الفتةر  
النفط الصام الرالية  ا  إنتاجوتعل  معد ت  ..(65)مليو  عرميل يوميا   3،9- 3

مليةو  عرميةل  0،2 مةا يلةار  تصةديريةتم  مليةو  عرميةل  ةا اليةوم 3،9العرا  
المرروقةات لسةد  إلنتةاجألف لتج يز مصا ا التكريةر العراقيةة  900و  يوميا 

والعاقا م  نفط  %99وتصدير العصر  من   إنتاجتعل  نسعة  الطل  الداصلا.
يعةةةي  الطاقةةةة اإلنتاجيةةةة للعةةةرا  رسةةة  توزيةةةع  (1)والجةةةدول رقةةةم  .(62)كركةةةو 

 .(67)الرلول الجارا ا
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 (4) جدول رقم
رلول جنو  

 العرا 
اإلنتاج ألف 

  /م
رلول شمال 
 ووسط العرا 

اإلنتاج ألف 
  /م

 100-990 كركو  900 شمال الرميلة

 090-000 عاي رس  900 جنو  الرميلة

 090-000 جمعور 390 غر  اللرنة

 20 صعاز 310-300 الزعير

 39 عجيل 00 ميسا /عزركا 

 30 شر  عاداد 90 مجنو 

 01 عي  زالة 90 عل  وقاج

 30 عطمة 10 اعوغرا 

   90-20 لريس

 
 مصاري النفط والطاقة التكريرية  ؤانيا:

يةةةتم تكريةةةر الةةةنفط الصةةةام راليةةةا  ةةةا عةةةد  مصةةةا ا لسةةةد راجةةةة العةةةرا  مةةة  
منتجةات الةنفط المصتلفةةة كةالعنزي  والةةنفط األعةي  ونفةط الاةةاز والةديزل والليةةر 

راليةا   الطاقة الكلية لمصا ا العةرا  أ علما  وزيوت التزييت وزيوت التشريم 
 (100000)الطاقةةةة التصةةةميمية ل ةةةا   ةةةا  أمةةةاعرميةةةل يوميةةةا    (921000)هةةةا 

مصا ا ر يسةة  ةا العةرا  رة ث من ةا كعيةر  واألصةرف  9عرميل يوميا . وهنا  
 :(68)صاير  وها كما يلا

أسسةت وقةد  عرميل يوميةا . 200000وتعل  طاقت  اإلنتاجية  مصف  عيجا: -0
. ول ةةذم الشةةركة أرععةةة مصةةاف عم قةةة 0290سةةنة عيجةةا شةةركة مصةةا ا 

  وتعلة  0م  أكعر مصةا ا الشةر  األوسةط وهةا: مصةف  صة ح الةدي  
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ولة   3طاقت  اإلنتاجية سععي  ألف عرميةل يوميةا. ومصةف  صة ح الةدي  
ألف  090نفس الطاقة اإلنتاجية. ومصف  الشمال وتعل  طاقت  اإلنتاجية 

 .(69)ألف عرميل يوميا 390ومصف  الدهو  وطاقت   يومياعرميل 
 عرميل يوميا . 090000 مصف  العصر : -3
 /مةارسآذار: عداء العمل  ا تشييد هذا المصف   ا مصف  الدور  /عاداد -2

و ةةةةا  تةةةةرات  رلةةةةة تةةةةم توسةةةةيع  0299 وعةةةةدا عاإلنتةةةةاج عةةةةام 0292عةةةةام 
  مةةة  المنتجةةةات المصةةف  وأوةةةيفت ورةةةدات جديةةةد  لسةةةد الراجةةةة المتزيةةةد

و ةةا  عرميةةل يوميةةا . 000000 وتعلةة  طاقتةة  اإلنتاجيةةة راليةةا .(31)النفطيةةة
وقعةةةت شةةةركتا  )ارةةةدهما مةةة  تكسةةةاس واألصةةةرف مةةة   3009 ايةةةار/ مةةةايو

مليةو   000جم ورية التشي  علود لترديث مصف  الدور   علات قيمت ا 
رميةةةل إلةةةف ع 010دو ر ومةةة  الملةةةرر زيةةةاد  الطاقةةةة اإلنتاجيةةةة   يةةة  الةةة  

 .(31)يوميا  
قةةةةةر  مدينةةةةةة  0231شةةةةةيد هةةةةةذا المصةةةةةف  عةةةةةام  )الونةةةةةد( مصةةةةةف  صةةةةةانلي  -1

 عرميل يوميا . 03000وتعل  طاقت  اإلنتاجية راليا  .(36)صانلي 
 عرميل يوميا . (1000)وتعل  طاقت  اإلنتاجية راليا  :k3مصف  رديرة  -9
تة  اإلنتاجيةة وتعلة  طاق  ا مدينةة العصةر  0292شيد عام  مصف  المفتية: -2

 عرميل يوميا . 1900راليا 
وتعلةةة  طاقتةةة   0292عاشةةةر هةةةذا المصةةةف  عاإلنتةةةاج سةةةنة  مصةةةف  الليةةةار : -1

 عرميل يوميا . (3000) اإلنتاجية راليا
 .(33)عرميل يوميا   (3000)وتعل  طاقت  اإلنتاجية راليا مصف  كركو :  -9

 :.(34)وهنا  مشاريع أ   لعناء مصا ا جديد  وها   
 (0،9)عرميل يوميةا  وعكلفةة  (010000)مصف   ا كرع ء عطاقة تكريرية  -0

 مليار دو ر. 
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  عرميةةةةةل يوميةةةةةا  وعكلفةةةةةة (20000)مصةةةةةف   ةةةةةا الديوانيةةةةةة عطاقةةةةةة تكريريةةةةةة  -3
 مليو  دو ر.   (200)

 عرميل يوميا.   (10000) مصف   ا كويا/ كردستا  عطاقة تكريرية -2

 عرميل يوميا.  (010000)اقة تكريرية مصف  الن ري  جنو  عاداد عط -1

 عرميل يوميا. (00000)مصف   ا النجف عطاقة تكريرية  -9
إنتاجيةةةة و ةةةا رةةةال اكتمةةةال إنشةةةاء هةةةذم المصةةةا ا   ن ةةةا ستوةةةيف طاقةةةة 

 . كعر علليل م  نصف الطاقة راليا  عرميل يوميا  وها ا (220،000) عردود
 

 وسائل نقل النفط والطاقة التصديرية -ؤالؤاً 
ذ إ طمتلةة  العةةرا  سةةاعلا واآل  عةةد  وسةةا ل مةة  اجةةل نلةةل وتصةةدير الةةةنفا

 عر  ل ذم الوسا ل: اتوزعت عي  صطوط أناعي  وموانئ وناق ت و يما يل
 الخام ووي: خطوط األنابي  الرئيسية لنقل النفط -أ

ويتكةو   التركا: لتصدير النفط الصام العراقا ععةر تركيةا  -الصط العراقا -0
كيلةةةةومترا  ويةةةةرعط الصةةةةط رلةةةةول  210ول الوارةةةةد من مةةةةا مةةةة  أنعةةةةوعي  طةةةة

كركو  النفطية عمر ا جي ا  التركا عل  العرر األعي  المتوسط وكا  
0212قد دش  العام 

وهو اكعر صط لتصدير النفط  لدف العةرا   إذ  .(35)
ومنةذ عةام مليةو  عرميةل يوميةا   0،9أنجا  وطاقت  التشةايلية  10يعل  قطرم 

طاقتةةةة  راليةةةةا   تتعةةةةدف  أ يعتلةةةةد يسةةةةيا  للتفجيةةةةر و  ةةةةل هةةةةد ا ر  3002
  .(32)إلف عرميل يوميا  و  يزال يرتاج إل  مزيد م  اإلص ح 200،000

وينلةل الةنفط عاتجةاهي   0219صط  األناعي  ا ستراتيجا أنشاء  ا عةام  -3 
يمرل رللة وصل عي  شعكتا األناعي  الشمالية والجنوعية  وهو يةرعط  إذ

لية عةةةالرلول الجنوعيةةة ويتمتةةةع علاعليةةةة الوةةر المةةةزدوج مةةة  الرلةةول الشةةةما
كيلةو  900الشمال ال  الجنو  وعالعكس  ويعل  طةول هةذا الصةط رةوالا 

مليو  عرميل يوميةا  ويتكةو  صةط األناعية  هةذا مة   0،1وعسعة  .(37)متر
الةف عرميةل يوميةا  وتسةاعد من ومةة  100صطي  متوازيي  سعة كل من ةا 
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علةة  تصةةدير صةةام كركةةو  الشةةمالا عةة  طريةة   الجنةةو  هةةذم -الشةةمال
إرناء  او  الصليا العرعا. وتسما كذل  عشر  نفط  الرميلة ععر تركيا.

تعةةةر  هةةةذا الصةةةط اإلسةةةتراتيجا إلةةة  العطةةة   ةةةا  0220رةةةر  الصلةةةيا 
إوةا ة إلة  أرععةة مرطةات  k-3منطلة رديرةة ععةد تةدمير مرطةة الوةر 

 إ فةةةط الشةةةمال قةةةدرت شةةةركة ن 3002و ةةةا رزيةةةرا   وةةةر  ةةةا الجنةةةو .
واسةت ناف تشةايل صةط األناعية  اإلسةتراتيجا  k-3الور أص ح مرطة 

 .(38)المن ومة ترتاج إل  ترديث إ سيتطلعا  وقتا  طوي    إوا ة إل  
ناعي  العراقا السعودي: إنشاء  ا رمانينيات اللر  العشري  إرنةاء األصط  -2

رعيةةة السةةعودية عال ويمةةر ععةةر أراوةةا المملكةةةالرةةر  العراقيةةة اإليرانيةةة 
. (39)األرمةر ا ميناء )ينعع( عل  السارل السةعودي  ةا العرةر  وينت ا

نةةو معر  /تشةةري  الرةةانا عةةدأ الوةةر ععةةر الصةةط اعتةةداء مةة  األول مةة  إذ
سةعتمعر  / و ا ايلةول عطاقة قدرها نصف مليو  عرميل  ا اليوم  0299
ينعةع  إذ مد الصط م  الريا  رت  ميناء المعجز  جنو  مينةاء  0291

جرف إعدادم عكل التج يزات ال زمة للوةر والةتركم ومرطةات ا تصةال 
ألةةةف  0200000وصةةة اريا التصةةةزي  ومرطةةةات لتصةةةدير الةةةنفط طاقت ةةةا 

 أيلةةةول / العمةةةل عكامةةةل طاقتةةة   ةةةا األناعيةةة صةةةط  عةةةدأوقةةةد يوميةةةا عرميةةةل 
أ   02 غيةةر انةة  أغلةة   ةةا  (41)الصةةط يعمةةلهةةذا   ةةل و  0292سةةعتمعر 

صةةةادرت  3000و ةةةا عةةةام  .(41)جتيةةةاح العراقةةةا للكويةةةتعلةةة  ا  0220
اسةةتصدام  لاةر  نلةل الاةاز الطعيعةةا ع أتالركومةة السةعودية الصةط وعةد

 .(46)إل  مدينة ينعع الصناعية  ستصدام   ا اإلغرا  الداصلية
إذ يعل  قطةر  الف عرميل يوميا  200طاقت  السوري: وتعل   -العراقاصط ال -1

ر صمسةةةي  عامةةةا وهةةةو يةةةرعط عةةةي  رلةةةول نفةةةط أنجةةةا إنشةةةاء قعةةةل أكرةةة 23
كركةةو  الشةةمالية ومينةةاء عانيةةاس السةةوري ويصةةل إلةة  طةةراعلس  ةةا لعنةةا  

الف عرميل يوميا م   300لنلل  3002 وآذار 3000واستصدم عي  عاما 
النفط العراقا اللادم مع م  م  جنو  العرا  إلة  المصةا ا سةورية  ةا 
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  3002ور النفط  ا هذا الصةط ععةد رةر   رمص وعانياس  وقد تو  
أعلنةةةةت مؤسسةةةةة داوجةةةةونز ا  صةةةةط األناعيةةةة  العراقةةةةا  3001و ةةةةا آذار 

 أ علمةةةا   .(43)ألةةةف عرميةةةل يوميةةةا   390السةةةوري جةةةاهز ل سةةةتصدام ونلةةةل 
وكانةةةةت  رديرةةةةة العراقيةةةةة إلةةةة  كركةةةةو  مدينةةةةة الجةةةةزء المعطةةةةل هةةةةو مةةةة  

  اتفاقةةا 3001م العةةرا  وقعةةت مةةع سةةورية  ةةا شةة ر أ  مةة  عةةاالركومةةة 
يلوةةا إعةةاد  تشةةايل أنعةةو  الةةنفط الممتةةد عةةي  كركةةو  العراقيةةة وعانيةةاس 
السةةورية ععةةد تاهيلةة   ةةا األراوةةا العراقيةةة  وعنةةاء صزانةةات علةة  جةةانعا 

مالة   الصةط أ علمةا )  (44)الردود لتعادل المشتلات النفطية عةي  العلةدي 
   (.ا

 
طات او موانئ لترميل النفط يمتل  العرا  ر ث مر الموانئ النفطية: - 

 :(45)وها
)العكةر سةاعلا ( وهةو األكعةر ويمتلة  أرععةة مراسةا ذات سةعة  ميناء العصر  -0

الةةف عرميةةل عةةاليوم  وقةةد تمةةةت معالجةةة إوةةرار الرةةر  وصةةدر هةةةذا  100
مليةةةو  عرميةةةل يوميةةةا مةةة  أصةةةل  0،2مةةةا ملةةةدارم  3001المينةةةاء ن ايةةةة عةةةام 

 مليو  عرميل يوميا . 3الميناء والعالاة طاقة الترميل الملرر  أص   ل ذا 
كلم( ع  ميناء العصر   ويعد أهم 1ويععد هذا الصور ) ميناء صور العمية: -3

تةةم إعةةاد   ةةتا صةةور . (42)المنةةاط  التةةا تةةرعط العةةرا  عميةةام الصلةةيا العرعةةا
ألةةف عرميةةل  100-200العميةةة إمةةام تصةةدير الةةنفط  عطاقةةة اعتدا يةةة علاةةت 

 .ح الكامل ل يوميا  ععد اإلص 
ميناء صور الزعيةر: الةذي يتعامةل أساسةا مةع األقمشةة والملعوسةات الجةاهز   -2

وملةةةادير صةةةاير  مةةة  الةةةنفط  إوةةةا ة إلةةة  سةةةوا ل الاةةةاز الطعيعةةةا وغةةةاز 
 .(47)العترول المسيل
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  0213العراقيةة  ةا العةام   أسسةت شةركة نةاق ت الةنفط  :نراقتا الرنفط -جرر
قطعةةة عرريةةة مصتلفةةة  (32) رريةةا مكونةةا مةة أسةةطو  ع وكانةةت الشةةركة تمتلةة 
مليةةو  طةة  مةة   9،0 لنلةةل الةةنفط الصةةام تعلةة  طاقتةة  .(48) األغةةرا  واألرجةةام

الةةةف طةةة   29الةةةنفط. ويتكةةةو  هةةةذا األسةةةطول مةةة  سةةةعع نةةةاق ت ذات رمولةةةة 
مصصصة لنلل النفط  .(49)إلف ط  (099-030)والعاقا تتراوح طاقت ا ماعي  
 العالم  دول الصام م  العرا  ال  مصتلف

الشةةركة و ةا العةةام  توقةف نشةةاط اإليرانيةةة -وعنةد انةد ع الرةةر  العراقيةة 
كعيةر   م  ناق ت النفط التاععة للشةركة 1قامت عع  الدول عمصادر   0220

  .ومتوسطة الرجم
التةا تةدير  (somo)تسةوي  الةنفط العراقيةة  ال  ةت للن ةر أ  شةركة  ومة 

الةةنفط تعامةةل نةةاق ت الشةةركة  تاععةةة لةةوزار عمليةةات تصةةدير الةةنفط العراقةةا وال
(51)ذات الرمةةةةو ت الصةةةةاير  التةةةةا تمتلك ةةةةا الشةةةةركة ا  

 (9) وجةةةةدول رقةةةةةم .
نيسةا   -3002 نموذج م  صةادرات العةرا  مة  الةنفط الصةام مة  شة ر تمةوز

3000. 
 
 
 
 

 
(5) جدول رقم

 (31). 

 اليهر السنة
معدل  المجموا نفط كركو  نفط البصرة

 السعر
 يل($/للبرم)

 
الكمية 
مليوت 
 برميل

المبلغ 
مليوت 
 دوالر

الكمية 
مليوت 
 برميل

المبلغ 
مليوت 
 دوالر

الكمية 
مليوت 
 برميل

المبلغ 
مليوت 
 دوالر
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9002 

 46 24 125 4 1 23 127 1 9 12 998 6 6 42 تموز
 12 28 641 4 3 26 111 1 1 12 141 3 6 42 أب

 15 22 877 3 7 58 985 9 14 896 6 8 43 أيلول
تشرين 

 األول
42 3 3 313 11 9 874 58 6 4 187 71 94 

تشرين 
 الثاني

44 9 3 694 16 1 911 57 4 615 73 97 
كانون 
 األول

47 2 3 512 13 7 993 21 3 4 499 73 14 

9010 

كانون 
 الثاني

45 1 3 336 14 7 1 184 59 7 4 412 72 61 
 4 73 669 4 9 57 935 7 16 694 3 6 45 شباط
 61 72 351 4 1 57 115 1 1 13 332 3 1 44 آذار

 22 79 666 4 53 832 3 11 382 3 7 46 نيسان
 

مليةةةار  10رةةةوالا  3002عا ةةةدات تصةةةدير الةةةنفط صةةة ل العةةةام علةةة  رجةةةم 
مةةة   21%دو ر  رسةةة  مةةةا أعلنةةةت وزار  الةةةنفط العراقيةةةة اي اقةةةل عمةةةا نسةةةعت  

  "العا ةةةدات الماليةةةة مةةة  تصةةةدير . وأ ةةةاد عيةةةا  للةةةوزار  ا3009عا ةةةدات العةةةام 
مليةةةةار دو ر". وكةةةةا  رجةةةةم  10علاةةةةت أكرةةةةر مةةةة   3002الةةةةنفط صةةةة ل العةةةةام 
3009مليار دو ر ص ل العام  23العا دات عل  روالا 

(56). 
 
 
 

 المبحث الؤالث: آراق مستقبل الصناعة النفطية العراقية  
 عةة هنةةا  عوامةةل مسةةاعد  تعمةةل علةة  تطةةوير الصةةناعة النفطيةةة  وةة  

 ةةةا الركومةةةة العراقيةةةة مةةةع مجموعةةةة مةةة  تالتةةةا وقع علةةةود التةةةراصيص النفطيةةةة
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الشةةركات العالميةةة مةة  ص ل ةةا يمكةة  أ  نستشةةرف مسةةتلعل الصةةناعة النفطيةةة 
 . ا العرا 

 
 العوامل المساعدة لتطوير الصناعة النفطية -أوال

شريطة تو ر األمة  والتمةوي ت الكا يةة  ةا  الصةناعة النفطيةة  ةا العةرا  
  .(53)عد  م   أهم ا يمك  تطويرها عوتير  متسارعة عفعل عوامل

مليةار عرميةل عةل  003وصامة ا رتياطيات المؤكد  رسميا والتا تلةدر عةة  -0
رمة تلديرات تةورا عةا  ا رتياطيةات النفطيةة المرتملةة قةد تصةل  ةا  أ 

 .(54)مليار عرميل 309الواقع ال  
عةةرا  إلةة  رةةد أن ةةا تعةةد األدنةة   ةةا انصفةةا  تكةةاليف أنتةةاج الةةنفط  ةةا ال -3

 00دو ر للعرميةةل الوارةةد ملارنةةة عنرةةو  0،2و 0،29تتةةراوح عةةي   إذالعةالم  

 دو رات  ا الو يات المترد  األمريكية .
تعةةةةدد منا ةةةةذ تصةةةةدير الةةةةنفط العراقةةةةا  كةةةةالصليا العرعةةةةا والمملكةةةةة العرعيةةةةة  -2

 السعودية وتركيا وسوريا وقد تواف إلي ا األرد .
 نفطية  ا جنو  العرا  ووسط  وشمال . تجود مصزوناو  -1
 توا ر جميع أنواع النفط  ي  م  صفيف ومتوسط ورليل. -9
 ةةا  تةةوا ر قةةو  عاملةةة لصةةناعة الةةنفط  ةةا العةةرا  تعةةد وارةةد  مةة  األ وةةل -2

  .األوسط  الشر  منطلة
و ةةةةا وةةةةوء مةةةةا تلةةةةدم  ياةةةةدو ع مكةةةةا  العةةةةرا  ر ةةةةع إنتاجةةةة  مسةةةةتلع   إلةةةة  

يزيةةد  وقةةد يصةةعا لزامةةا   أومليةةو  عرميةةل يوميةةا   03يةةة قةةد تعلةة  مسةةتويات عال
 علي  أنتاج نفط  عكميات كعير  ك ذم للسععي :

الرالةةة التةةا أل إلي ةةا ا قتصةةاد العراقةةا  مةةا سةةيفر  عليةة  لسةةنوات كريةةر   -0
زمةةةةة ال قادمةةةةة اسةةةةتيعا  جميةةةةع العا ةةةةدات النفطيةةةةة عةةةةالعم ت الصةةةةععة 

 ت  األصرف .لتطوير عنام الترتية وصناعا
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رعمةةا يصةةعا العةةرا  مطالعةةا عالوصةةول ع نتاجةة  الةة  أقصةة  رةةد ممكةة  مةة   -3
يةةزداد  أ اجةةل تلعيةةة الطلةة  العةةالما الةةذي توقعةةت الوكالةةة الدوليةةة للطاقةةة 

 030مليو  عرميل يوميةا  إلة  مةا يرعةو علة   12م  مستوام الرالا العال  
3020مليةةو  عرميةةل  ةةةا اليةةوم الوارةةد عةةةام 

لتلةةديرات الوكالةةةة  وطعلةةا   .(55)
تريليةةةو  دو ر عةةةات يتعةةةي   02 ةةةا  اسةةةترمارات تصةةةل  ةةةا مجمل ةةةا إلةةة  

تو يف ةةةا لسةةةد ارتياجةةةات العنةةة  الترتيةةةةة لبمةةةدادات النفطيةةةة عايةةةة تلعيةةةةة 
 .(52)الطل  المتوقع رصول   ا العام المذكور

 
العقود والتراخيص النفطية التري وقعتهرا الحكومرة العراقيرة مرع يرركة  ؤانيا:

 فط العالميةالن
تلسةةم علةةود وتةةراصيص الةةنفط التةةا وقعت ةةا الركومةةة العراقيةةة مةةع شةةركات 

 :النفط العالمية إل  اآلتا
 

  (33)( عقود قطاا االستخراج1
( تةم توقيةع علةد شةراكة مةع شةركة الوارةة الصةينية )الةنفط الوطنيةة الصةةينية(  أ

  قعةةل  ةةا مرا  ةةة واسةةط وقةةد تةةم المعاشةةر  عالعمةةل مةة األرةةد لتطةةوير رلةةل 
 الشركة المنفذ .

 ( علود جو ت التراصيص   
( التةا أقيمةةت  عاليت ةا  ةا عاةةداد ةعلةةود صدمة) األولة جولةة التةراصيص  -أوال
شةةملت الرلةةةول النفطيةةة المنتجةةةة الكعيةةر  وهةةةا   3009 /يونيةةةورزيرا  20 ةةا 

)الرميلةةة الشةةمالا  الجنةةوعا( غةةر  اللرنةةة  الزعيةةر  رلةةول ميسةةا  )عزركةةا   
غةةةةر ( كركةةةةو   عةةةةاي رسةةةة ( ورللةةةةي  غةةةةازيي  همةةةةا )الناصةةةةرية   كةةةةة  اعةةةةو 

 فا ةت الدور  عة  توقيةع علةد لتطةوير رلةل الرميلةة مةع  أرمرتعكاس(. وقد 
الةةة  توقيةةةع علةةةد مةةةع  عاإلوةةةا ةالصةةةينية(  CNPCالعريطانيةةةة و BP) شةةةركتا

ال ولنديةةةة العريطانيةةةة(  Shellو  األمريكيةةةة Exxon Mobil)ا ةةةت ف شةةةركتا 
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ا يطاليةة  Eni) ر  اللرنة وكذل  ا تفا  مع ا ت ف شةركاتلتطوير رلل غ
الكوريةةة الجنوعيةةة( لتطةةوير رلةةل الزعيةةر  Kogasو  األمريكيةةة OCCidentalو 

م يةي  عرميةل  (1)العةرا  مة  الةنفط الصةام الة   إنتةاجوا  هذم العلةود سةتر ع 
 سنوات . (2)يوميا ص ل مد  

 00 مة( التا أقيمت  ا عاداد يوماجولة التراصيص الرانية )علود صد -ؤانيا
المطةةةور ( وهةةةةا )مجنةةةةو    وشةةةملت الرلةةةةول المكتشةةةفة )غيةةةةر 03/03/3009و

  الرلفايةةةة  الاةةراف  مجموعةةةة الكفةةل وتشةةةمل )غةةةر  3غةةر  اللرنةةةة المررلةةة/
الكفل  الكفل  مرجا ( شرقا عاداد  الرلول الشرقية وتشمل )ك عات  كمةر  

وأسةةفرت عةة   ةةوز الشةةركات    الليةةار (.صشةةم ا رمةةر  ناودومةةا ( عةةدر   نجمةةة
  أعة متم عرو ا وم  الجولةة  (00)رلول م  أصل  (1)العالمية عتطوير 

ريةةث تةةم التوقيةةع الن ةةا ا مةةع الشةةركات الفةةا ز  ععةةد مصةةادقة مجلةةس الةةوزراء 
 .(58)ها والرلول السععة علي ا

ال ولنديةةةةةةة العريطانيةةةةةةة  Shell ةةةةةةاز عةةةةةة  ا ةةةةةةت ف شةةةةةةركتا : رلةةةةةةل مجنةةةةةةو  -0 
 وع نتةةاجدو ر للعرميةةل المنةةتا الوارةةد  (0،22)عترونةةاس الماليزيةةة عسةةعر و 

 عرميل يوميا .  (0،9)ذرو  
الصينية وعتروناس الماليزيةة  CNPC از ع  ا ت ف شركتا  :رلل رلفاية -3 

ذرو   وع نتةاجدو ر للعرميةل المنةتا الوارةد ( 0،10) وتوتال الفرنسةية عسةعر
 عرميل يوميا. إلف (929)

 ةةاز عةة  ا ةةت ف شةةركتا لةةو  اويةةل  :رلةةل غةةر  اللرنةةة/ المررلةةة الرانيةةة -2 
المنةةةةتا  لللعرميةةةةدو ر  (0،09)الروسةةةةية وشةةةةتات اويةةةةل النرويجيةةةةة عسةةةةعر 

 مليو  عرميل يوميا. (0،9)ذرو   وع نتاجالوارد 
رلل الاراف  از ع  ا ةت ف شةركتا عترونةاس الماليزيةة وجةانكس الياعانيةة  -1 

 عميل يوميا.  ألف (320)ذرو  يعل   ع نتاجللعرميل  دو ر (0،12)عسعر 
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عةةة  ا ةةةت ف شةةةركات كةةةاز عةةةروم الروسةةةية كوكةةةاز الكوريةةةة   ةةةاز: رلةةةل عةةةدر  -9
دو ر للعرميل المنةتا  (9،90)التركية عسعر  TPAOوعتروناس الماليزية و

 الف عرميل يوميا. (010)ذرو  يعل   وع نتاجالوارد 
دو ر للعرميل الوارةد  (9))س  انكول( عسعر  ازت ع  شركة  :يار لرلل ال -2

 عرميل لليوم الوارد.  ألف (030)وعانتاج ذرو  
دو ر للعرميةل المنةتا  (2)رلل نجمة  ازت ع  شةركة )سة  انكةول( عسةعر  -1

 .عرميل يوميا إلف (000)ذرو   وع نتاجالوارد 
ذم الةوزار  مة  تطةوير هة إنتةاجالموةا ة الة   اإلنتةاجوعذل  تكةو  كميةات  

 مليو  عرميل.  (1،291)الرلول السععة 
ال ولندية وشركة غاز الجنو   SHELLوجود مفاووات مع شركة  -ؤالؤا

  سترمار الااز المصار  للنفط الصام  ا المنطلة الجنوعية.
  
  (33)التصفية عقود قطاا (9
 (Foster Wheeler)دراسةةةةةة جةةةةةدوف وتصةةةةةاميم مةةةةةع شةةةةةركة  إعةةةةةدادأ( علةةةةةد  

الةةف  /ي  غةةرا   (200)مصةةف  الناصةةرية وعطاقةةة  شةةاءإلنالعريطانيةةة 
 تصدير المنتجات النفطية . 

 إلنشةاءا يطاليةة  (Tecnip)دراسة جدوف وتصاميم مع شركة  أعداد ( علد 
 الف  /ي.  (010)مصف  كرع ء وعطاقة 

رةةةةول مصةةةةف   األمريكيةةةةة (Shaw)ج( كةةةةذل  تةةةةم الموةةةةا ععلةةةةد مةةةةع شةةةةركة 
  /ي لكل من ما .  (090))كركو  وميسا ( وعطاقة 

أعلنةةةةت الركومةةةةة العراقيةةةةة أن ةةةةا  عمسةةةةاعد  و ةةةة  مةةةةا تلةةةةدم مةةةة  معطيةةةةات 
 03إلة  نرةو  شركات النفط األجنعيةة  سةتر ع إنتاج ةا مة  المسةتويات الراليةة

. لكةة  الصعةةراء  عمةةةا  ةةا ذلةة  أغلعيةةةة 3001مليةةو  عرميةةل يوميةةا عرلةةةول عةةام 
يصل إل  هذا ال ةدف وةم  الصعراء العراقيي   يرو  أن    يمك  للعرا  أ  
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الفتةةر  المرةةدد   كمةةا يةةرو  أنةة  لةةيس مةة  مصةةلرة العةةرا  زيةةاد  اإلنتةةاج ع ةةذا 
 (21)وذل  لألسعا  التاليةالشكل. 

أ  تجرعة الدول النفطية التا عانت اوطراعات سياسية تشير إل  أ  أي  -0
زيةةةاد  كعيةةةر   ةةةا اإلنتةةةاج تسةةةتار  وقتةةةا طةةةوي   كمةةةا أنةةة    يمكةةة  زيةةةاد  

  .نتاج عاستمرار عسع  معد ت النمواإل
مليو  عرميل يوميا  لط  ا ن اية  1،2أ  يصل إنتاج العرا  إل   ارتمال -3

. أما  ا أ ول الرا ت     الطاقة اإلنتاجية رعمةا تصةل إلة  3001عام 
 ستة م يي  عرميل يوميا. 

     ة   أي إنتةةاج للعةةرا3001لطلة  والعةةر  العةالميي  علةة  الةنفط عةةام ا -2
مليو  عرميل يوميا سيؤرر سلعيا  ا أسعار النفط. هذا يعنا أ   1،2 و  

مليةةو   0،9العةةالم يسةةتطيع اسةةت    زيةةاد   ةةا إنتةةاج الةةنفط العراقةةا قةةدرها 
 عرميل يوميا دو  التارير سلعيا  ا أسعار النفط. 

إذا زاد إنتةةةاج العةةةرا  عالشةةةكل الةةةذي تريةةةدم الركومةةةة العراقيةةةة  ةةة   أسةةةعار  -1
دو را للعرميةةةل. لةةةذل    نةةة  لةةةيس مةةة  مصةةةلرة  09سةةةتنصف  إلةةة   الةةةنفط

العرا  أو شركات النفط العالميةة زيةاد  إنتةاج العةرا   ةو  رةد معةي  ي ةدد 
 عانصفا  أسعار النفط. 

المرةةةدد األسةةةاس لنمةةةو الطاقةةةة اإلنتاجيةةةة  ةةةا العةةةرا  هةةةو الطلةةة  العةةةالما  -9
ستتوةةةرر عشةةةكل علةةة  الةةةنفط  ريةةةث إ  العةةةرا  وشةةةركات الةةةنفط العالميةةةة 

كعيةةر مةة  زيةةاد  إنتةةاج العةةرا  عشةةكل كعيةةر وان يةةار أسةةوا  الةةنفط العالميةةة. 
األمةةةر الةةةذي يرةةةد مةةة  رجةةةم ا سةةةترمارات األجنعيةةةة  وعالتةةةالا سةةةيرد مةةة  

 التوسع  ا الطاقة اإلنتاجية. 
العجةةةةةز  ةةةةةا المةةةةةاء والك رعةةةةةاء وهجةةةةةر  العلةةةةةول العراقيةةةةةة   سةةةةةيجع   مةةةةة   -2

 03ة  ةةةةا زيةةةةاد  الطاقةةةةة اإلنتاجيةةةةة إلةةةة  الصةةةةع  ترليةةةة  أهةةةةداف الركومةةةة
 مليو  عرميل يوميا. 
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أ  أرةةةر توسةةةيع الطاقةةةة اإلنتاجيةةةة  ةةةا العةةةرا   ةةةا أسةةةوا  الةةةنفط العالميةةةة  -1
سيكو  مردودا ألن  سيتم استيعا  أغلعية الزيةاد   ةا اإلنتةاج. إ  الزيةاد  
الكعيةةةر   ةةةا إنتةةةاج الةةةنفط العراقةةةا صةةة ل  تةةةر  وجيةةةز  سةةةي دد أسةةةوا  الةةةنفط 
وستس م  ا زياد  مشةك ت ا  إ  أ  عةدم قةدر  العةرا  علة  زيةاد  اإلنتةاج 

 عالشكل الذي ترغع  الركومة سيس م  ا استلرار أسوا  النفط نوعا ما.
 

 الخاتمة  
 واقةع الصةناعة النفطيةة وآ اق ةا المسةتلعلية تةم استعراوة  مة عناء  عل  ما 

ا العةةةةةرا  يمكننةةةةةا  و ةةةةةا  ةةةةةل األووةةةةةاع السياسةةةةةية وا قتصةةةةةادية التةةةةةا يعيشةةةةة 
 التالية: استص ص النتا ا  والملتررات

متعاقعة م  التذعذ  الصناعا م  الةو ر    مرور الصناعة النفطية عفترات -0
جةةةةةراء الرةةةةةرو  والعلوعةةةةةات  إلةةةةة  الشةةةةةرة  ومةةةةة  ا هتمةةةةةام إلةةةةة  اإلهمةةةةةال

عمال الن   والتصري  منذ الرر  األصير .  ا قتصادية  وا 

صةةةادية  ةةةا العةةةرا  جعةةةل الةةةنفط يلةةةف  ةةةا الملدمةةةة تةةةدهور األووةةةاع ا قت -3
عاعتعارم الممول الوريد لميزاني  الدولة التشايلية واإلنما ية  لذل   ا  رمة 

جسةةيمة تلةةع علةة  عةةات  الركومةةة تةةدعوها  تصةةاذ قةةرارات م مةةة  مسةةؤولية
 إلععاد شعا التدهور ا قتصادي.

و إعةةةاد  تعميةةةر أولويةةةات السياسةةةة النفطيةةةة  ةةةا العةةةرا   هةةة أهةةةم مةةة  عةةةي  -2
وتاهيل الرلول والمنشآت النفطية وتطوير رلةول جديةد  واسةتكمال عةراما 
ا ستكشةةةاف والتنليةةة  عةةة  الةةةنفط واسةةةتا ل الاةةةاز الطعيعةةةا  ةةةا أوسةةةع 
اللطاعةةةات ا قتصةةةادية وعنةةةاء معامةةةل تكريةةةر جديةةةد  ل سةةةت    المرلةةةا 
والتصةةدير وتةةدري  وتاهيةةل مةة   نفطةةا جديةةد وتشةةجيع اللطةةاع الصةةاص 
المرلةةا  والتاكيةةد علةة  أهميةةة تشةةريع قةةانو  نفطةةا واوةةا وشةةامل  ياصةةذ 
ععةةةي  ا عتعةةةار إمكانةةةات العةةةرا  ال يدروكرعونيةةةة الكعيةةةر   ورالةةةة الةةةدمار 
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واإلهمةةةال التةةةا لرلةةةت عتلةةة  الصةةةناعة  وشةةةرة المةةةوارد الماليةةةة ووةةةرور  
 ا ستعانة عالكفاءات العراقية الموجود  داصل العرا  وصارج .

 وتنميةة إلدار  ال زمةة العامةة والصطةط والسياسةات  سةتراتيجياتاإل ووةع -1

 المعدنية. والرروات النفط والااز
 مجةا ت  ةا التصصصةية والفنيةة العمليةة والعرةوث الدراسةات إجةراء -9

  النفطية وتلنيات ا. الصناعة
 النفطية. المنتجات م  المرلا السو  ارتياجات تو ير -2
 الم نيةة السة مة ونوةم والصةرية جتماعيةةا  الرعايةة أن مةة تطعية  -1

 .المصتلفة الوزار  أنشطة مجا ت عالعاملي   ا الصاصة
 اللطةاع عمةل لتاطيةة ال زمةة اللةواني  إصةدار  ةا اإلسةراع علة  العمةل -9

نشاء النفطا  إجمةاع إلة  الوصةول عةدم رالةة  ةا الوطنيةة الةنفط شةركة وا 

 .والااز النفط قانو  إصدار  ا
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Abstract 

Oil Industry in Iraq periods of fluctuation due to wars, economic 

sanctions and looting and destruction acts since the last war. 

The deteriorating of economic situations in Iraq made oil at the 

first stage as it is the only financer for the operational and 

developmental state budget, therefore, there is a great  responsibility 

imposed on the government that it has to take important measures to 

get rid of the ghost of economic deteriorating. 
 

 المصادر والهوامش 
والتتي لشترةة التن ب الترةيتة  1295يرجع تاريخ  منح االمتياز األول الستتالالل التن ب لتالعراا  تا   (1)

وةااتته هتتلش الشتترةة مل يتلتتا  1292فتتي  تتا   ( I.P.C) استتتل ل استتملا التت  فتترةة ا تتب العتتراا
 ة)مل يتتتتتة لري اايتتتتتة لال امتتتتت (فتتتتترةة التتتتتن ب اللري ااي (93,35)% :موز تتتتتة  لتتتتت  الن تتتتتو االتتتتتتي

فتتتترةة فتتتت  اللولن يتتتتة  93,35% فتتتترةة التتتتن ب ال راةتتتتية)مل ية فراةتتتتية لال امتتتت ( %93,35
فترةة اامتاا الشترا اال)ا )موز تة مناةت ة  93,35%المل ية )مل ية لري اايتة هولن يتة مناةت ة( 

 5% امتت (لتتيش فتترةة ستتتاا ر) اويتت  ايتتو جرستتي وفتترةة ستت واي فتتاةو  اوي )مل يتتة امري يتتة لال 
سنة ، ةما  35 وةااه م ة االمتياز 100% ( ولللك يصلح المجموعمؤسةة ةوللن يان)لرتالالية 

تم نتتته فتتترةتان فر يتتتتان للتتتا )فتتترةة ا تتتب الموةتتت ، وفتتترةة ا تتتب اللصتتترة( متتتش ال صتتتول  لتتت  
 ل  التوالي . ليه غ ه االمتيازات الثالث ةافة األراضي  1231 و 1239امتيازات مماثلة  ا  

اوري  لت  ال ميت  يليت  ، التتاريخ الةياستي المتيتازات قية للمزي   ش ت ور االمتيازات ينظر العرا
 وما لع ها. 93 ص (،1210-الن ب في العراا، جامعة لال ا) )لال ا)

، ت ليقاته، وأجلزته، ه ش تأميم الن ب ينظر: ةلاح ةجه جي، التخ يب الصنا ي في العراا اساليل (9)
 .902-909(، ص 9009ليه ال  مة ،)لال ا):، 1210-1291لل قلة  1ج

، ترجمة  9010-1250ليش )مار التنمية وتوقعات المةتقل    لاس النصراوي، االقتصا) العراقي (3)
 .92ص (,1225-)ليروت م م  سعي   ل العزيز، )ار ال نوز األ)لية،

 . 92المص ر ا ةه ص  (4)
-902ص ة ينظتتر: ةجتته جتتي، المصتت ر الةتتال ،للمزيتت   تتش زيتتا)ة اواتتتاج وزيتتا)ة المتتور) الن  يتت (5)

901. 
 .93، المص ر الةال  ، ص  النصراوي (2)

(7) Issam  Al-Chalabi, What Is Happening To Iraqi Oil?" Middle East 

Economic Survey, 
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No 41 10-October-2005. the paper were expressed to the participants in 

the 26th International Oil & Money Conference held in London on 20-21 

September 2005. 

       http://www.mees.com/postedarticles/oped/v48n41-5OD01.htm. 

(8) Ibid . 

 (9) Kamil al-Mehaidi ,Geographical Distribution of Iraqi Oil Fields And Its 

Relation with the New Constitution REVENUE WATCH INSTITUTE, P5.  

       http://www.iraqrevenuewatch.org/reports/052706.pdf. 

 (10) Lawrence Kumins, Iraq Oil Reserves, Production and Potential  

Revenues, CRS Report for Congress. Apr. 13 – 2005, 

        http://www.fas.org/sgp/crs/mideast/RS21626.pdf 
 

 متترو هشتتا  م متت ،ع  واقتتع الصتتنا ة الن  يتتة فتتي العتتراا ومت للاتلتتا المةتتتقللية ع، )راستتات .(11)
الةتتتتتنة الةتتتتتالعة  90ليتتتتته ال  متتتتتة ، العتتتتت )  اقتصتتتتتا)ية، مجلتتتتتة فصتتتتتلية م  متتتتتة تصتتتتت ر  تتتتتش

 .13(، ص 9001)لال ا):
مجمو ة االا تراج الن  ية في العراا ،  ة).ةاظم مجل  مشلوش ،آلية  مقترحة للنلوض لالصنا  (19)

 . 1( ص9002 تشريش االول)الن  ية 
  تتته لال ستتتورتوزيتتع الجالرافتتي ل قتتول العتتراا الن  يتتة و القالخليتتر الن  تتي ةامتت  الملتت ي ،ع ال (13) 

 .90/9/9002ع ة ي ة االت ا) ،في الج ي 
 http://www.alitthad.com/paper.php?name=News&file=print&sid=12890 

 المص ر ا ةه . (13)
 .13ص  م م ، المص ر الةال ، (14)
احم  ول  احم  الةالم، حقول الن ب العراقي، المعرفة مل ات ياةة حقول الن ب العراقي سي   (15)

  ل  الرالب 94/10/9003وقااواه المثير للج ل، 
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/1B6FE67A-4AC3-40E9-893A-

DF87F600AB93.htm1` 
 المص ر ا ةه . (12)
 .13ص  م م ، المص ر الةال ، (13) 

Al-Mehaidi , Op. cit. p12. (18) 
، م لعتتتة فتتترةة اتتتاجي مزهتتتر  لتتت الرحمش، ).هتتتا)ي  لتتت  االزيتتترج، الصتتتنا ة الن  يتتتة فتتتي العتتتراا (12)

 .152 ص (،9002-)لال ا) مجمو ة الع الة لل لا ة،
(20) Al-Mehaidi , Op. cit.p12. 

ال تتتتوار  عق تتتتاع التتتتن ب فتتتتي العتتتراا لتتتتيش الواقتتتتع واألفتتتتاا المةتتتتتقلليةع، فتتتالح يلتتتتع الرليعتتتتي، (91) 
  .91/3/9001في  9934 واالقتصا)، الع ) او)ارةالمتم ن، م ور 

rg/debat/show.art.asp?aid=129587http://www.ahewar.o   

http://www.mees.com/postedarticles/oped/v48n41-5OD01.htm
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http://www.alitthad.com/paper.php?name=News&file=print&sid=12890
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/1B6FE67A-4AC3-40E9-893A-DF87F600AB93.htm1%60
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  [733]   عبدالرزاق خلف الطائي                                    ..: الواقعالصناعة النفطية العراقية

مرةتز  ،104 لي حةيش مةتقل  تموي  الصنا ة الن  ية العراقية، سلةتلة م اضترات االمتارت  (99) 
 .90ص (،9002-االمارات لل راسات والل وث اوستراتيجية )الو ظلي 

 .3ص الرليعي ، المص ر الةال  ، (93) 
 .4-3المص ر ا ةه، ص  (94)
 .4ا ةه، ص المص ر  (95)
 . 9010/ 93/2 ، األح  ،11534الع )  ،األوسبةي ة الشرا   (92)
 .15م م  ، المص ر الةال ، ص  (93)
 .13ص مشلوش ،المص ر الةال ، (93)
 .3الةالم ، المص ر الةال ، ص  (92)
 م لعتة وزارة الترليتة، مشع  حمتو)ات، ةتنا ة التن ب فتي العتراا، مل ت  مجلتة المعلتم الج يت ، (30)

 .99، ص (1222 لال ا):)
 .12م م ، المص ر الةال ، ص  (31) 
 .99حمو)ات، المص ر الةال ، ص  (39) 
 .13ص المص ر الةال ،ا مشلوش، ؛99حمو)ات، المص ر الةال  ، ص  (33)
 ة ي ة الشرا االوسب، المص ر الةال .  (34) 
 عتتتتتتتة اويتتتتتتتوة،ستتتتتتتيرة واةريتتتتتتتات العمتتتتتتت  لت تتتتتتتوير الق تتتتتتتاع الن  تتتتتتتي، م ل مشتتتتتتتع  حمتتتتتتتو)ات، (35)

 . 154ص  ،(9002الموة :)

  .13م م ، المص ر الةال ، ص (32) 

  .154ص  حمو)ات، سيرة واةريات العم  لت وير الق اع الن  ي، المص ر الةال ، (33) 

 . 13م م ، المص ر الةال ، ص (31) 

 ليتتتتة،مرةتتتتز )راستتتتات الوحتتتت ة العر  النظتتتتا  اوقليمتتتتي للخلتتتتي  العرلتتتتي، م متتتت  ستتتتعي   )ريتتتت  ، (32) 
 . 433ص  ،(9009ليروت:)

 . 9001/ 14/2الخميت ،  1934الع )  ة ي ة الشرا األوسب، (40) 

 ن ما أوقع الجااب الةعو)ي ضخ التن ب اثتر االجتيتاح العراقتي لل ويته وةت ور قترارات متش  (41) 
مجلت  األمتش ل تترض ال ظتر  لتت  العتراا. ةتتو)رت  لتر الختب ةميتتات متش التتن ب وةتله  لتت  

مليتون لرميت   11مي  متش التن ب الختا ، ةمتا ان هنتاة ةميتة متش التن ب تصت   لت  مليون لر  132
الخمتتي ،  1934العتت )  فتي ةتتلاري  التختزيش لمينتتاا المعجز.ينظتتر: ةت ي ة الشتترا األوستب،

14/2 /9001  
  .13م م ، المص ر الةال ، ص (49) 
  9001/ 14/2الخميت  ،  1934الع ) ة ي ة الشرا األوسب  (43) 
 قع سيرياايوز اويلاريمو  (44)

news.com/readnews.php?sy_seq=115740-http://www.syria 
 م م  ، المص ر الةال  ،؛  154 ص حمو)ات، سيرة واةريات العم  لت وير الق اع الن  ي، (45) 

 . 13ص
  1/9/9010في  50الع )  لة فلرية تص ر في لال ا)،مجلة الرائ ، مج (42)

http://www.syria-news.com/readnews.php?sy_seq=115740
http://www.syria-news.com/readnews.php?sy_seq=115740


 

 
 
 

 [731] (62) 8دراسات إقليمية                                                        ز الدراسات اإلقليميةمرك             

 . 13م م ، المص ر الةال ، ص (43)
ةتتت ي ة  الت تتت يات وال تتترصعفتتترةات اتتتاقالت التتتن ب العراقية.،ع).  لتتت الجلار  لتتتو) ال ل ي (41)

  4/11/9002 في االقتصا)ية: الص  ةالصلاح، 

http://www.alsabaah.com/paper.php?source=akbar&mlf=copy&sid=92881  

 .154ص  حمو)ات، سيرة واةريات العم  لت وير الق اع الن  ي، (42)
 .، المص ر الةال ال ل ي (50)
 العراقيتة ، وزارة التن ب9010ايةتان -9002 ةا)رات العتراا متش التن ب الختا  متش فتلر تمتوز (51) 

 الموقع:  ل  
http://www.oil.gov.iq/oil%20arab/EXPORT%20CAPACITIES.php 

،عالتن ب فتي العتراا حمتوح يتجتاوز ا متال  )ول الخلتي  ت ظتم مخاوفلتا  م م  حمي  الصواف (59)
 .12/1/9010الةله  -والشرةات األجنلية تواجله الت  يات ع،فل ة النلأ المعلوماتية

 http://www.annabaa.org/nbanews/2010/01/137.htm 

.39ص حةيش، المص ر الةال ، (53)                                              
(54) Tariq Shafiq, Iraq Oil Development Policy Options: In Search Of 

Balanc,"MEES, 15-December-2003 
(55) "World Energy Investments Outlook2030 "IEA Report, November 12, 

2003 

(56) Arne Walther, "Producer-Consumer Relations: The Way Forward", 

MEES March 8, 2004. 

  (9002 - 9004)تقرير  ش واقع الصنا ة الن  ية وت وراتلا لل ترة  (53)

http://www.iraqoftomorrow.org/civil_studies/77834.html 

 المص ر ا ةه. (51)
 المص ر ا ةه. (52)

ع، ة ي ة االقتصتا) أثر زيا)ة  اتاج الن ب العراقي في أسواا الن بع ،). أا  لش فيص  ال جي (20)
 .9010/ 95/5في  203الع )  االل ترواية،

http://www.aleqt.com/2010/05/25/article_397545.html    
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