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 قائمة المحتويات

الخالصة التنفيذية 

 (.2..).........................................................................................................................للتقرير

( فيما يتعلق بموضوع INESخالصة ألهم ما تضمنته األستراتيجية الوطنية المتكاملة للطاقة ) -القسم األول:

 (.9.).......................................................................................................................................الغازالطبيعي

( فيما يتعلق بموضوع الغاز 2022- 2018خالصة ما تضمنته مسودة خطة التنمية الوطنية ) -القسم الثاني:

 (.14..)....الطبيعي

 .ورد ضمن تحليل الواقع والتحدياتخالصة لما : 2-1

 : خالصة االهداف ووسائل تحقيقها فيما يتعلق بموضوع الغاز.2-2

 الغاز.: مؤشرات االداء  لقطاع النفط و2-3

 (.15.....)...........................................لمحلي والتصديرتسلسل تخصيص المنتجات الغازية لالستهالك ا -القسم الثالث:

 (.15................)...2030توازن الغاز في منطقة الشرق االوسط والعجز االجمالي المتوقع  للغاز في عام / -القسم الرابع:

 بشأن أقرار الصيغة المعدلة إلطاروتعديالته  2017( لسنة 423خالصة الهم ما تضمنه قرار مجلس الوزراء رقم )  -القسم الخامس:

 (.16).........الغاز الطبيعي في العراق سوق االطار التعاقدي ألستثمار أي/  ورقة العمل بشأن متطلبات قرض البنك الدولي مع مالحقها

 .ريف الواردة ضمن القرار والمالحق: أهم التعا5-1

بشأن أقرار الصيغة المعدلة إلطار ورقة العمل بشأن  2017( لسنة 423ما تضمنه قرار مجلس الوزراء رقم ): 5-2

 .هم ما جاء فيهأمتطلبات قرض البنك الدولي مع مالحقها وتأشير 

 

 تعاريف عامة متعلقة بموضوع الغاز الطبيعي

في النفط الخام تحت االرض والذي يلزم فصله عن النفط عند رفعه هو الغازالطبيعي الذائب 

 الى السطح. 
 الغاز المصاحب

 الغاز الحر هو الغاز الطبيعي المستخرج من حقول ليس بها محتوى كبير من النفط. 

 القبب الغازية هو غطاء الغاز الطبيعي الموجود فوق مكامن النفط

( 1cالخام الى مكونات متميزة تجارياً مثل الميثان ) تعمل منشات المعالجة على فصل الغاز

 تقريباً (. 9cالى  5c( و النفثا الخفيفة ) من 4c( و البيوتان )3c( و البروبان )2cوااليثان )
 عمل منشات معالجة الغاز الخام

 مقمق مليار قدم مكعب قياسي

 منتجخام الغاز الطبيعي ال حجم الغاز المنتج من رؤوس االبار النفطية

 الغاز المحرق  هو الغاز الذي يتم حرقه في رؤوس االبار النه لم يتم التعامل معه بطريقه اخرى.

 الغاز المعاد حقنه هو الغاز الذي يعاد حقنه في الحقول النفطية لزيادة الضغط وتسهيل استخراج النفط

عادة ما يستخدم في هو الغاز الذي يستخدم في حقول النفط أو بالقرب منها قبل المعالجة، و

 توليد الكهرباء الالزمة للعمليات الميدانية
 خام الغاز المستهلك

هو الغاز الذي يتم توفيره لمحطات المعالجة حيث يتم معالجته وفصله الى "سوائل الغاز 

 الطبيعي" و " الغازات التجارية"
 خام الغاز المعالج / الغاز الجاف

( وغاز البترول المسال 2c( وااليثان )1cالميثان )تشمل الغازات التجارية في االساس 

وتستهلك الغازات التجارية للحصول على الوقود والتدفئة بواسط محطات توليد الكهرباء 

 والصناعة والتجارة والسكن.

 الغازات التجارية 
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 -: صة التنفيذية للتقريرالخال

 -تضمن هذا التقرير االتي:

 -2018يجية الوطنية المتكاملة للطاقة والمسودة النهائية من خطة التنمية الوطنية )خالصة ألهم ما تضمنته االسترات -1

( فيما يتعلق بموضوع الغاز الطبيعي وكذلك المنتجات الغازية المستهدفة لألستهالك المحلي ولغرض التصدير 2022

، )وكما مبين في القسم األول  2030والعجز المتوقع في من منطقة الشرق االوسط )أي الطلب المتوقع( للغاز في عام/

 ، القسم الثاني، القسم الثالث، القسم الرابع من هذا التقرير(.

بشأن أقرار الصيغة المعدلة ألطار ، 2018( لسنة 51و ) 2017( لسنة 423مجلس الوزراء رقم ) ي ما تضمنه قرار -2

)أي  6/2/2018ورقة العمل بشأن متطلبات قرض البنك الدولي مع مالحقه وأخر التعديالت التي طرأت عليه لغاية 

حيث تم عرض ضمن ( مبين في القسم الخامس من هذا التقرير)، االطار التعاقدي ألستثمار سوق الغاز في العراق(

هذا القسم أهم التعاريف الواردة ضمن مالحق القرار المشار اليه في أعاله، وتاشير ألهم ما جاء فيه، حيث أن خالصة 

 -:االتي  ما جاء هو

  أنشائهاالتشكيالت المزمع:- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

أنشاء شركة خطوط نقل 

 الغاز

المشغليين الحاليين  ان)

للشبكة هما شركة خطوط 

االنابيب النفطية التابعة 

لوزارة النفط وشركة نفط 

البصرة ومن المتوقع ان 

شركة خطوط االنابيب 

وشركة نفط البصرة النفطية 

ستقومان بنقل انشطتهما 

المتعلقة بنقل الغاز وسوائل 

الى هذه الشركة، وأنه الغاز 

من المتوقع ان تظل شركة 

خطوط نقل الغاز مشغالً 

حصرياً للشبكة لفترة معتبرة 

انه قد يدخل في و من الزمن

اتفاقيات مشتركة لتشغيل 

شبكة او للحصول على ال

التمويل مع مشغلين 

تعملين من القطاع اومس

،  أضافة الى تكليف الخاص

 امهذه الشركة بالقيام بمه

 ُمجمع الغاز كمرحلة اولى.(

 ُمجمع الغاز

المجمع المكلف )

بنظام تحويل الغاز 

الى طاقة كهربائية 

والذي سيكون في 

المراحل االولى جزءاً 

شركة خطوط نقل من 

الغاز ، والذي سيتم 

(فصله  

مشغل  فصل أنشطة

الذي تقوم به  الشبكة

شركة خطوط نقل 

الغاز عن أنشطة 

)ُمجمع الغاز(  وتفعيل 

جمع المكلف دور المُ 

بنظام تحويل الغاز 

  الى طاقة كهربائية

 

تحويل انشطة مجمع 

الغاز الى  شركة 

المنفصلة ) وذلك من 

شركة انشاء  خالل

منفصلة وفقاً لقانون 

العام رقم  تالشركا

 (           1997لسنة  22

       في موعد اليتجاوز

2019حزيران    30   
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  ( من القسم الخامس وع2 – 5أهم التأشيرات الواردة في الفقرة ):القتها باالهداف والخطط التنموية- 

( من المرسوم أن وزارة النفط ستسمح للمستثمرين ببناء سعات اضافية لمعالجة الغاز 3تضمنت الفقرة رقم ) -أ

اء الغاز وفقاً للمبادئ المنظمة لعملية التسويق المبينة أدناه، اذا ما توفرت كميات غاز وابرام اتفاقيات لبيع وشر

حسب ما تقرره (، حيث تم حذف  )حسب ما تقرره وزارة النفط في ذلك الوقت وتؤكده لمجلس الوزراءخام )

 ، (وزارة النفط في ذلك الوقت وتؤكده لمجلس الوزراء

 -ترح :وبخصوص ما جاء في أعاله فأننا نق

أن تبقى هذه العبارة قبل التعديل كون أن وزارة النفط الجهة المعنية بتزويد ) الغاز الخام( وعليه فأن قبل 

الدخول بعقود معالجة الغاز الخام على الوزارة التأكيد على توفير وتوريد  كميات الغاز الخام الذي سيتم 

أن تكون بصورة أشمل اضافة الى تأكيد وزارة النفط  معالجته من خالل عقود معالجة الغاز الطبيعي وأقترحنا

على توافر كميات الغاز الخام هو أن يكون هنالك تأكيد من الجهات المحلية المستهدفة من أستهالك الغاز 

 المعالج على أالمكانية في أستقبل كميات الغاز الخام المعالج )المتعلق باالستهالك المحلي للغاز(.

 -ا المشار اليه في اعاله هو ما جاء ضمن مالحق القرار والتي اهمها:وتأكيدنا على اقترحن

  بناًء على  ( من المرسوم، عجز كميات الغاز الخام المسلمة والتي تضمنت2ورد ضمن الملحق )ما (

شهرياً /  [الكميات الواجب على المتعاقد تسليمها، يتم االتفاق على تسليم كمية معينة من الغاز الخام 

% من ]  [في حال كانت كميات الغاز الخام المستلمة في منشأت المتعاقد أقل من .  ]السنوية يومياً /

المتفق عليها، يتوجب على مالك الغاز دفع مبلغ نقدي   ]الشهرية / اليومية / السنوية  [الكمية 

ستلمه يساوي حجم العجز في كميات الغاز الخام مضروباً برسم المعالجة الذي كان المتعاقد سوف ي

فيما لو تم تسليم الكمية موضوع العجز ) على ان يحدد العقد معادلة معينة الحتساب ذلك(، وذلك ما 

عدا الحاالت االستثنائية المتعارف عليها من صيانة مبرمجة وعدم توفر منشأت المتعاقد والقوة 

( نؤكد  وزارة النفط شركة مملوكة من قبلهو )  "مالك الغاز"تعريف ما ان وب ,(القاهرة وما الى ذلك

المتفق أهمية ما تم اقتراحه في اعاله )أ( كون ان مالك الغاز هو المسؤول عن تسليم كميات الغاز الخام 

اقد وفي حال عجز مالك الغاز عن تجهيز هذه الكميات سيتم دفع مبالغ تمثل حجم العجز المتع عليها مع 

 في كميات الغاز الخام مضروباً برسم المعالجة.

  والتي تضمنت ) على مالك الغاز والمتعاقد  تحديد كميات الغاز( من المرسوم، 2ضمن الملحق )ورد ما

وضع بروتوكول لتحديد الكميات بهدف السماح، قدر االمكان، بتسليم الغاز الخام بكميات )شهرية / 

كول لتسليم يومية( متساوية تقريباً. وذلك مع بدرجة من التفاوت متعارف على قبولها، وكذلك بروتو

الكميات الناتجة من الغاز الجاف وغاز البترول المسال ومكثفات الغاز، يتم وضع بروتوكول تحديد 

يحدد العقد ما اذا كان يجب أن يكون المتعاقد  [الكميات وفقاً الفضل الممارسات الدولية في مجال الغاز،

خر مسؤوالً عن تأكيد الكميات التي أو مالك الغاز مسؤالً عن تحديد الكميات، على ان يكون الطرف اال

ً أن عملية تحديد الكميات سوف تتطلب من مالك الغاز التنسيق بشكل كبير مع  يتم تحديدها، علما

 .نؤكد أهمية ما تم اقتراحه في اعاله )أ(، وعليه  (] مشغل الحقل
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  والذي يقتضي " عجز الكميات  ( بند2-د  -5( من هذا المرسوم، الفقرة ) 3ورد ضمن الملحق )ما "

من وزارة النفط ان تعوض للمستثمر في قطاع الغاز اذا كانت كمية الغاز الخام اقل من الكمية الملتزم 

  .بها مع مراعاة التفاوت المسموح به وبنود التعويض

( من اعاله، وهو التأكيد على توافر كميات أ  ولهذا نود االشارة الى اهمية ما تم االشارة اليه في  )

ز الخام حسب ما تقرره وزارة النفط في ذلك الوقت وتؤكده لمجلس الوزراء وعدم حذف هذه العبارة الغا

 .2018( لسنة 51التي تضمن حذفها قرار مجلس الوزراء رقم )

  يتم منح حق الوصول  هـ( والتي تضمنت-5( من هذا المرسوم، الفقرة )4ورد ضمن الملحق )ما  (

قاعدة األولوية باالسبقية، أال انه يجوز لشركة خطوط نقل الغاز تنظيم الى سعات في الشبكة بناًء على 

مزادات أو أليات أخرى لتخصيص سعات على المدى الطويل )عقود تزيد مدتها عن سنة واحدة( على 

اساس جدول التعرفة أو على اساس اخر قد تراه شركة خطوط نقل الغاز مناسباً، بشرط موافقة وزارة 

يجوز ايضاً تضمين مزادات السعة في أجراء المناقصات لتلزيم العقود أو لبيع أو والنفط على ذلك، 

 .شراء الغاز أو سوائل الغاز من قبل وزارة النفط أو شركاتها أو من قبل ُمجمع الغاز(

( من اعاله، وهو التأكيد على توافر كميات أ  ولهذا نود االشارة الى اهمية ما تم االشارة اليه في  )

لخام حسب ما تقرره وزارة النفط في ذلك الوقت وتؤكده لمجلس الوزراء وعدم حذف هذه العبارة الغاز ا

 .2018( لسنة 51التي تضمن حذفها قرار مجلس الوزراء رقم )

 ( من هذا المرسوم التعريفات والتي ورد ضمنها االتي3( من الملحق رقم )2تضمنت الفقرة ):- 

 : لغاز وشركات وزارة النفط وشركات وزارة الكهرباء مجمع ا المشترون من القطاع العام

واي مشترون صناعيون مستقبلون اخرون للغاز الجاف مملوكين من قبل الدولة او تتحكم بهم 

 .االخيرة

 الشركات التابعة لوزارة الكهرباء التي تشتري الغاز من مجمع  شركات وزارة الكهرباء :

 . راقالغاز و / او من شركات وزارة النفط في الع

في حال عدم سداد أي مبالغ ( من القرار الذي تضمنه هذا المرسوم )2في حين قد تضمنت الفقرة )

مستحقة للُمجمع المكلف بنظام تحويل الغاز الى طاقة كهربائية من قبل وزارات جمهورية العراق او 

تج الى الُمجمع شركات مملوكة لجمهورية العراق كمشترين، فأن وزارة المالية سوف تدفع اي عجز نا

  .المكلف بنظام تحويل الغاز الى طاقة كهربائية(

وبناءاً لما جاء في أعاله قبل دخول الًمجمع الُمكلف باي تعاقدات متعلقة بنظام تحويل الغاز الى طاقة 

كهربائية ضرورة التنسيق مع شركات وزارة الكهرباء وتأكيدها على جاهزيتها الستالم كميات الغاز 

 عليه نؤكد ما تم اقتراحهُ في ) أ ( من أعاله.، والمعالج

ان تقوم وزارة المالية بالسددداد المالي في حال   يوه ضمممن مسممودة المرسمموم والمالحق المرفقة تضمممنت فقرات  -ب

نود ، وبخصمممممموص ما جاء عجز وزارات جمهورية العراق او شددددددركات مملوكة لجمهورية العراق عن السددددددداد

السدددددداد الذي سدددددتتحمله وزارة المالية يعتبر قرض على الشدددددركات المملوكة هل أن االشمممممارة واالسمممممتفهام عن 

 .1999( لسنة 4مع تعليمات رقم )مدى مالئمة ما جاء و العراق لجمهورية

 -الفقرات التي تضمنت ما جاء في ) ب ( من اعاله وهي:بعض وبخصوص ما جاء نود االشارة الى 
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  على أن يناط بهذه الشمممركة دور ة خطوط نقل الغازانشددداء شدددرك( من المرسممموم 2الفقرة ) ه  تضممممنتما ،

جمع المكلف بنظام تحويل الغاز الى طاقة كهربائية )  ( ، Aggregator Gas – to – Powerالم 

أن تقوم وزارة المالية بالسدددددداد المالي  في حال عجز وزارات جمهورية أيضممممماً هذه الفقرة تضممممممنت 

( 2، وكذلك تضمن الملحق رقم )عن السداد )كمشترين(العراق او شركات مملوكة لجمهورية العراق 

هو تضمممن جمهورية العراق، ممثلة في وزارة  -من هذا المرسمموم تعريف )الضمممانة من قبل الوزارة :

 المالية ألتزامات مالك الغاز(.

  أن تدفع وزارة المالية كل التكاليف المتعلقة بتنفيذ متطلبات ( من المرسوم7ورد ضمن الفقرة )ما ،

اطار سوق  / هذا المرسوم وبناء القدرات الالزمة لتمكين وزارة النفط من صياغة وتطوير وتنفيذ

 .، وكذلك تمكينها من االشراف على عمليات القطاع وادارته بفعالية/ الغاز الطبيعي في العراق

من تعليمات ة مقرض الى وزارة النفط وموقف هذه الفقرك تدخلهنا نود االستفسار هل أن وزارة المالية 

 .1999( لسنة 4رقم )

  يكون للمتعاقد الحق ( من المرسمممممموم، رسمممممموم المعالجة والتي تضمممممممنت ) 2ضمممممممن الملحق )ما ورد

بالحصددددول مقابل خدماته على رسددددوم معالجة يسدددداوي مجموع :) ( دوالر امريكي لكل مليون وحدة 

ر امريكي  لكل مكافئ برميل نفط حرارية بريطانية من الغاز الجاف تمت اتاحتها لمالك الغاز، ) ( دوال

وللتوضدديح، يسددتحق رسددم المعالجة  9من غاز البترول المسددال ومكثفات الغاز تمت اتاحته لمالك الغاز

فيما يتعلق بجميع كميات الغاز الجاف وغاز البترول المسددددال ومكثفات الغاز التي تمت اتاحتها، بغض 

 .()أو كان قد تسلم فعالً( هذه الكمياتالنظر عما إذا كان مالك الغاز قادراً على تسلم 

هو أن تقوم وزارة النفط بتنفيذ اجراءات احالة عقود معالجة الغاز الطبيعي ( من المرسمممممموم 3تضمممممممنت الفقرة ) -ت

(SNGPCS فيما يخص الغاز المصاحب على ان يتم احالتها لمستثمرين مؤهلين من خالل مناقصة تنافسية )

وينبغي على وزارة النفط اعتماد اجراءات يمكن وكذلك تضمممممممنت )  ، دوليةوشددددددفافة تلتزم بأفضددددددل المعايير ال

تكييفها بغية اتباعها في عملية اسددددددتدراو العروض المسددددددتقبلية إلحالة عقود معالجة الغاز الطبيعي، والتي قد 

( 2ق )الملح، في حين أن (تتعلق بمعالجة كميات اضددافية من الغاز المصدداحب و/أو بمعالجة الغاز غير المصدداحب

 ة الغاز الطبيعي )الغاز المصددداحب(هو نموذو البنود الرئيسدددية لعقد معالجمن المرسممموم قد تضممممن العنوان الذي 

 (الغير مصاحب) معالجة وتنقيب وتطوير عمليات الغاز الطبيعيدون االشارة الى ملحق أخر يتضمن عقود  فقط. 

 -وعليه تقترح:

وأن تشمممممل العقود معالجة وتنقيب وتطوير عمليات الغاز ( 2ملحق )من ال عبارة الغاز المصدددداحب أن تحذف   أما

نموذج أخر للعقود  عداد أ أو غير مصددداحب( )المصددداحب والطبيعي في العراق لكي تشممممل العقود الغاز الطبيعي 

، وذلك دعماً لألهداف  وذج اقتصمممر على الغاز المصممماحب فقطمصممماحب ، كون أن هذا النمالغير تتضممممن الغاز 

 أدناه:

  )أعطاء المرونة لوزارة النفط في رفع الكميات المنتجة من الغاز الطبيعي )المصاحب والغير مصاحب

 لضمان تأمين أمدادات الغاز المستقبلية.

 ( من هذا 2تطبيقاً للهدف )تشجيع وتطوير مكامن الغاز غير مجلس الوزراء والذي تضمن )لمرسوم ال

 (.المصاحب
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 ضدددددمان وجود إمدادات من تيجية الوطنية المتكاملة للطاقة والذي هو )أنسمممممجاماً مع أحد أهداف اإلسمممممترا

الغاز الحر على المدى الطويل من خالل اسدددتكشددداف وتطوير احتياطيات هذا الغاز، مما يؤمن اسدددتقالالً 

 .التقريرهذا وكما مبين في )القسم األول( من ( عن انتاو النفط ومرونة لتلبية احتياجات الطلب

 ضددمان وجود امدادات من ( والذي هو )2022 – 2018أهداف خطة التنمية الوطنية )  أنسممجاماً مع أحد

الغاز الحر على المدى الطويل، ومن وسدددائل تحقيق هذا الهدف تعزيز االحتياطيات المثبتة من الغاز بما 

ا هذوكما مبين في )القسددددددم الثاني( من (، يؤمن اسددددددتقالال عن انتاو النفط ومرونه لتلبية االحتياجات

 التقرير.

( والتي ستسمى بـددددددد"العقد"( من هذا المرسوم )2أن أهداف عقد معالجة الغاز الطبيعي الواردة ضمن الملحق )  -ث

( وأن  جمع "الحقل") يشار اليه بـ  ]أسم الحقل / الحقول[هو خفض حرق الغاز الطبيعي المصاحب الذي ينتج في 

( المتصممملة بمنشمممأت فصمممل Outlet Flangeشمممفه المنفذ )الغاز الطبيعي من الحقل بحالته الموجود عليها على 

( وأن هذه العقود  ستسمح للمتعاقد "الغاز الخام"النفط الخام/الغاز الطبيعي الوارد وصفها في العقد )ويشار اليه بـ 

ى بان يقوم بانشطة اضافية طالما أن هذه األنشطة االضافية ال تعرقل بشكل جوهري القيام باألنشطة الرئيسية وعل

 -وجه الخصوص، سيكون للمتعاقد الحق في:

  ال ومكثفات شمممممراء الغاز الخام وبيع الغاز الجاف وسممممموائل الغاز الطبيعي )بما فيها غاز البترول المسممممم 

الغاز( وفق المبادئ المنظمة لتسويق الغاز، وذلك بدءاً من مرور ما اليقل عن فترة سنة واحدة بعد تاريخ 

 يتم إنشاؤها وفقاً للعقود،تشغيل منشأت المعالجة التي س

  توقيع عقود السمممتخدام البنية التحتية لنقل الغاز الطبيعي وانشممماء بنية تحتية جديدة لنقل الغاز وفقاً للمبادئ

 .المنظمة لنقل الغاز

(  من المرسوم، في حال كان االستثمار الذي يشمله العقد ال 2ورد ضمن الشروط المسبقة الوارد في الملحق ) -ج

ً ألحكام ة أستثمار قائمة على )تشمله رخص حصول المتعاقد على موافقة من الهيئة الوطنية لالستثمار وفقا

المعدل ) "قانون االستثمار" ( واللوائح والمبادئ المنظمة الصادرة  2006لسنة  13قانون االستثمار رقم 

ة لعقد معالجة الغاز بموجب و في حال وجود تعارض بين أحكام قانون االستثمار ونموذو البنود الرئيسي

 .الطبيعي فتسود أحكام قانون االستثمار(

( من المرسممموم، فيما يتعلق  بالخطة األولية لتطوير البنية التحتية و الخطة 2بخصممموص ما جاء ضممممن الملحق ) -ح

 -االتي:النهائية لتطوير البنية التحتية وحقوق مالك الغاز فيما يتعلق بالخطة االولية والنهائية نود االستفسار عن 

  من التقرير(  هي بمثابة دراسة أولية  1من وصف الخطة االولية )االطالع على ما جاء ضمن المرفق

ولما جاء ضمن هذه الفقرة فهل هي تخضع ألسس دراسات الجدوى القرار هذه الخطة ؟ كون أنه تمت 

إخطار المتعاقد بأي  االشارة ضمن )حقوق مالك الغاز فيما يتعلق بالخطة االولية : يجوز لمالك الغاز

( يوماً من تاريخ استالم الخطة االولية، مع 90اعتراضات على الخطة االولية في موعد أقصاه تسعين )

( 1)   -شرح أسباب االعتراضات بتفصيل معقول، يجوز تقديم هذه االعتراضات فقط في الحاالت االتية:

ح للمتعاقد بناًء على أفضل الممارسات أذا اتضح أن الخطة األولية لن تؤول الى تطوير منشأت تسم

( اذا كان من شأن ممارسة األنشطة 2)الدولية في المجال، بمعالجة الكمية المصبو اليها كحد أدنى، أو، 
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المذكورة في الخطة االولية أن يؤدي الى انتهاك القانون العراقي أو أن يشكل خطراً فعلياً على الصحة 

 ستفسار هو فيما يتعلق بـ )حقوق مالك الغاز فيما يتعلق بالخطة النهائية(.، ونفس االأو السالمة أو البيئة(

  ، فيجب على الطرفين السعي تمت االشارة الى في حال القيام بتقديم أي اعتراض على الخطة االولية (

في لالتفاق على أدخال تعديالت على الخطة االولية تكون مقبولة للطرفين. إذا لم يتم التوصل الى اتفاق 

( يوماً من تاريخ استالم اإلخطار باالعتراض، فيجب عرض المسألة محل النزاع 30غضون ثالثين )

لخبير مستقل يتم أختياره بناء على ألية متفق عليها بين الطرفين بغية حلها،  في حال عدم وجود أي 

الل فترة التسعين اعتراض من هذا النوع )أو بعد التوصل لحل المسائل المرتبطة بجميع االعتراضات( خ

(يوماً، فتعتبر 90( يوماً، أو في حال تنازل مالك الغاز عن حقه باالعتراض خالل فترة التسعين )90)

، وهنا نود االستفسار في الخطة األولية سارية ويجب على المتعاقد البدء بتنفيذ األنشطة المذكورة بها(

طرفين )مالك الغاز والمتعاقد( فهل ستكون خطة حال عدم أمكانية الخبير المستقل على حل النزاع بين ال

العمل االولية سارية حسب ما قدمه المتعاقد أم حسب االعتراضات التي قدمها مالك الغاز. )ونفس هذا 

مع االشارة الى ما جاء ضمن االستفسار هو فيما يتعلق بـ حقوق مالك الغاز فيما يتعلق بالخطة النهائية(، 

د الوارد ضمن االحكام العامة وهو ) وباالضافة الى ذلك، يمكن الفسخ المبكر فقرة االخالل وفسخ والعق

للعقد اذا لم يتم اعتماد الخطة األولية أو الخطة النهائية وفقاً للجدول الزمني المنصوص عليه في العقد 

 أو اذا لم تكن المنشأت قادرة على معالجة الكمية المستهدفة من الغاز في غضون الفترة المنصوص

 عليها في العقد.(

بتجهيز خطة عمل خاصة بتحويل الغاز ( من المرسوم، أن تقوم اللجنة الوزارية المشتركة  )6ورد ضمن المادة ) -م

اذار  31الطبيعي لطاقة كهربائية لخمسة اعوام على أن تكون الخطة في شكلها النهائي في موعد ال يتجاوز 

إنشاء موقع على شبكة  2018حزيران  30المرسوم، بحلول ( من 1ضمن الملحق رقم )كما أنه ورد ،   (2018

النترنت من قبل شركة خطوط نقل الغاز ينشر فيه وصف للشبكة بأكملها والتوسيعات الُمرتقبة واالستخدام 

خالل السنة األخيرة وخالل السنة الحالية حتى أخر تاريخ  للسعة من قبل المستعملين من القطاع العامالشهري 

ات بشأنه، وكذلك االستخدام المتوقع للسعة من قبل المستعملين من القطاع العام في السنوات الثالث تتوفر معلوم

 .االحقة

 بأنتاج الطاقة الكهربائية فقط )هل هي سعة استهالك الغاز المتعلق  السعة الى ما هو تعريف وهنا نود االشارة

( أضافة الى ذكر ائية ولالستخدامات الصناعية كميات الغاز الطبيعي المستهدفة لألنتاج الطاقة الكهربأو 

المستعملين من القطاع العام فقط وهنا نود االشارة أن كان هنالك مستعملين من القطاع الخاص الراغبين بالشراء 

 .ناعية من المفروض أن تشمل بالنشرلغرض أنتاج الطاقة الكهربائية أو لعمليات ص

 تتضمن أو تاخذ بنظر االعتبار كميات الغاز الطبيعي المطلوبةعة وعليه فأننا نقترح ان تكون الخطة والس

صناعة االسمدة والبتروكيمياويات كون أن هذه الصناعات يعتبر الغاز الطبيعي  للعمليات الصناعية )وباالخص 

وب ( اضافة الى كميات الغاز الطبيعي المطل)االيثان والميثان( المحرك الرئيسي لها واالساس في أستمراريتها

تسلسل تخصيص المنتجات الغازية وكما مبين في القسم الثالث من هذا التقرير )  النتاو الطاقة الكهربائية

 (.لالستهالك المحلي والتصدير
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، رسوم المعالجة والتي تضمنت ) يكون للمتعاقد الحق بالحصول مقابل ( من المرسوم2ضمن الملحق )ورد  -ن

) ( دوالر امريكي لكل مليون وحدة حرارية بريطانية من الغاز خدماته على رسوم معالجة يساوي مجموع :

الجاف تمت اتاحتها لمالك الغاز، ) ( دوالر امريكي  لكل مكافئ برميل نفط من غاز البترول المسال ومكثفات 

يستحق رسم المعالجة فيما يتعلق بجميع كميات الغاز الجاف وغاز وللتوضيح،  9الغاز تمت اتاحته لمالك الغاز

لبترول المسال ومكثفات الغاز التي تمت اتاحتها، بغض النظر عما إذا كان مالك الغاز قادراً على تسلم )أو كان ا

 (.قد تسلم فعالً( هذه الكميات

 -الى االتي:وبخصوص ما جاء في أعاله نود االشارة 

م بيبيعها. ويتم تحديد كفاية كخيار بديل يمكن للمتعاقد أن يمتلك السوائل ويقو( والتي تضمنت )  9الـ ) ( :1-)ن

 (.معاملة سوائل الغاز الطبيعي فيما يخص كل عقد على حدة

ملكية الغاز الطبيعي وسوئل الغاز الطبيعي )بما فيها غاز البترول المسال ومكثفات الغاز( الواردة ضمن  (:2-)ن

اصة بالغاز الخام والغاز الجاف يتمتع مالك الغاز بكامل حقوق الملكية الخ( من المرسوم والتي نصت )2الملحق )

وسوائل الغاز الطبيعي ) بما فيها غاز البترول المسال ومكثفات الغاز( التي يتم تسليمها ومعالجتها وفقاً للعقد، 

ويقتصر دور المتعاقد على تقديم خدمات المعالجة والخدمات االخرى ذات الصلة مقابل الرسوم التي يتم تحديدها 

 (.رئيسيةبموجب هذه البنود ال

ان جميع المتعاقدين يعتبرون ب( التي تضمنت )  -3( من هذا المرسوم، الفقرة )3ورد ضمن الملحق )(: ما 3-)ن

مرخص لهم تلقائيا كمستثمرين في تسويق الغاز وذلك طول مدة سريان عقود معالجة الغاز الطبيعي التي هم 

 (طرفا فيها

أن في هو )  (1-)ن، أضافة الى أن كان ما تعنيه الفقرة (3-)نو  (2-)نتعارض بين ما جاء في  وهنا نالحظ

حال عدم أمكانية مالك الغاز بأستقبال كميات الغاز الجاف وغاز البترول المسال ومكثفات الغاز التي تمت اتاحتها 

 الفضلفأننا نقترح انه من ا (،من قبل المتعاقد يمكن للمتعاقد كخيار بديل أن يمتلك تلك السوائل ويقوم ببيعها

لتكون في حال عدم أمكانية مالك الغاز على استقبال كميات الغاز الجاف وغاز البترول )   )ن(تعديل الفقرة 

المسال ومكثفات الغاز التي تمت اتحاتها االتجاه الى اتفاقيات لبيع كميات الغاز الخام بين المتعاقد ومالك الغاز 

( فيما 2-نباالضافة الى تعديل ما جاء في )( على مالك الغاز وتلغى رسوم المعالجة المستحقة من قبل المتعاقد

 يخص ملكية سوائل الغاز الطبيعي  ودور المتعاقد.
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( فيما يتعلق بموضوع الغاز INESخالصة ألهم ما تضمنته األستراتيجية الوطنية المتكاملة للطاقة ) -القسم األول:

 .الطبيعي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -قة هو االتي:از الطبيعي فان خالصة ما تضمنته االستراتيجية الوطنية المتكاملة للطاوفيما يتعلق بقطاع الغ

  العراق بكميات هائلة من الغاز الطبيعي تجعل منه الدولة الثانية عشر على مستوى العالم من حيث أحتياطية ينعم

قياسي، علماً بان هنالك مساحة  ( تريليون قدم مكعب112من الغاز الطبيعي التقليدي حيث يمتلك ما يقدر بحوالي )

شاسعة من العراق لم يتم التنقيب فيها بعد عن الغاز الطبيعي وخصوصاً في الصحراء الغربية، فضالً عن العديد 

الحر في العراق التي لم يتم أستكشافها بشكل كامل وعلى مستويات عميقة. ومع هذه االمكانات من حقول الغاز 

، يمكن للعراق أن يحتل المركز الخامس على مستوى العالم من حيث أحتياطيه من االضافية التي لم تستغل بعد

 ( تريليون قدم مكعب قياسي.280الغاز الطبيعي التقلدي حيث من المتوقع ان يبلغ )

  إنتاج الغاز المصاحب للنفط الخام ستتبع مستويات انتاج النفط وان السيناريوهات الثالثة لإلنتاج أن مستويات

قبلي للغاز المصاحب المستقبلي للنفط )الواردة ضمن االستراتيجية( سينتج عنها ثالث سينارويهات لألناتج المست

اج الغاز الحر لن يتأثر بالسيناريوهات المختلفة أدناه  ، وأن معدل الزيادة المتوقع في أنت( 1وكما مبين في الشكل )

 إلنتاج النفط.

 

هي  أن الرؤية الموضوعة لالستراتيجية المتكاملة للطاقة

" تطوير قطاع الطاقة بصورة مترابطة ومتماسكة 

ومستدامة وصديقة للبيئة لتلبية أحتياجات الطاقة 

المحلية، وتبني نمو أقتصادي وطني متعدد الجوانب 

ين العراقيين وخلق لتحسين مستوى معيشة المواطن

فرص عمل جديدة، ولوضع العراق في موقع العب 

 رئيسي في اسواق الطاقة االقليمية والعالمية"

وباالستناد الى نص الرؤية فقد تما استخالص خمسة أبعاد 

للتقييم والتي ستساهم في صياغة البدائل االستراتيجية 

  -وهي:

 والنفط الخام( سيناريوهات االمداد بالغاز الطبيعي 1الشكل ) 



  

 
 Ahmed. N. Kokaz                                                                                                                                                    - 10 -  

10 

 التي تواجه قطاع الغازالطبيعي، وسنلخص التحديات الرئيسية في أدناه:  وقد تضمنت االستراتيجية التحديات- 
 

لنفط من خالل االطالع على الشكلين في أعاله، وخصوصاً فيما يتعلق بأنتاج الغاز المصاحب لعمليات أنتاج ا -أ

از وفي حال عدم إنشاء البنية رتفع انتاج الغ( سيالخام فانه حتى في حال )سيناريو تخطيط االنتاج المنخفض

التحتية المتمثلة بمعالجة الناتج من الغاز وتوزيعه يضطرنا الى التوجه لعمليات حرق الغاز في الحقول، 

 بيئة.لوث للاالمرالذي ال يعد فقط ممارسة مستنزفة للموارد الطبيعية بل م

 -الحلول المقترحة هي:

 .االسراع بتشييد منشأت التجميع، و الضغط، والمعالجة على مستوى الحقول 

 .تركيب البنية التحتية الالزمة لربط محطات المعالجة بمراكز الطلب 

 .رفع قدرة مراكز التعبئة القريبة من مراكز االستهالك المحلي 

 غاز البترول السائل راقي ستنتج )الغاز الجاف اضافة الى أن المخرج من محطات معالجة الغاز الع

( حيث ان المتوقع أن تزيد الكميات المنتجة من غاز البترول السائل والنفثا الخفيفة و النفثا الخفيفة

مالئمة للتخزين  في الجنوب عن الطلب المحلي وعليه ستكون هنالك حاجة ملحة إلنشاء مرافق

 لغرض التصدير.

ن تتجاوز كميات الغاز المنتجة والمعالج قدرة العراق على استهالكه محلياً، وعلى هذا النحو من المحتمل أ -ب

سيتوجب تصدير الفائض وإال سيضطر العراق الى اللجوء الى حرق الغاز )المعالج( على مستوى الحقول 

 بكميات تفوق ما يتم حرقه حالياً.

 -الحلول المقترحة هي:

ميع االستخدامات المحلية المتعلقة بتوليد الكهرباء وتطوير الصناعات المرتبطة بعد الوفاء بالطلب المحلي لج

المعتمد على الغاز، فأن أي فائض محتمل في الغاز يمكن تصديره الى أسواق التصدير، ولكن تتطلب كل 

 من هذه االسواق مد خطوط انابيب مخصصة أو انشاء بنية تحتية للغاز الطبيعي المسال.

 بأمداد الغاز من الجانب العراقي. سوف يحتاج الى التزام طويل المدى االنابيبخالل خطوط  التصدير من -ج

 -الحلول المقترحة هي:

االلتزامات على العراق ضمان ثبات معدالت الفائض من الغاز ولن يستطيع العراق الحفاظ على  للوفاء بتلك

ذلك نظراً الستقرار مستوى انتاج الحقول القائمة ذلك الفائض إال اذا تم اكتشاف حقول جديدة من الغاز الحر و

الهدف الطويل االمد لقطاع الغاز الطبيعي خلق توازن بين  مع استمرار زيادة الطلب المحلي وعليه يتمثل

 -وينطوي هذا الهدف على مبادرتين وهما:انتاو الغاز وتصريفه 

  القادرين على استيعاب الفائض من إبرام عقود لتصدير الغاز ومد خطوط أنابيب للعمالء االقليمين

انتاج الغاز على المدى المتوسط، بحيث تكون هذه العقود مستدامة على المدى الطويل من خالل 

 تطوير احتياطيات غاز جديدة.

  ضمان وجود إمدادات من الغاز الحر على المدى الطويل من خالل استكشاف وتطوير احتياطيات

 ية احتياجات الطلب.ن انتاو النفط ومرونة لتلبهذا الغاز، مما يؤمن استقالالً ع

 ( أدناه.2مبينة في الشكل ) تحليل نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات لقطاع الغاز الطبيعي 
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  ( من أدناه نبين :4( و )3الشكلين )في- 

ملة للطاقة فيما يتعلق بموضوع الغاز خالصة ما تضمنته اإلستراتيجية الوطنية المتكا( : 3الشكل ) ▪

 الطبيعي.

 .نموذج نظم الطاقة المتكاملة الذي تضمنته اإلستراتيجية الوطنية المتكاملة للطاقةلمخطط  (:4الشكل ) ▪

S W 

O T 

Strength 

Opportunity Threat 

Weakness 

  نقاط القوة

 .أحتياطيات محلية ضخمة من الغاز الطبيعي 

ئل.خام الغاز الغني بااليثان القيم وغاز البترول السا 

.خطط التوسع السريع في أنتاج الغاز 

.توقيع اتفاقية مع شركة غاز البصرة لمعالجة الغاز 

 نقاط الضعف

 عدم كفاية البنية التحتية الالزمة لجمع الغاز وضغطه       

 ومعالجته.

.عدم القدرة على توصيل االنتاج الحالي للمستخدمين 

.مستويات عالية من حرق الغاز 

.محدودية فصل خام الغاز الى مكونات ذات قيمة عالية 

.ليس هنالك سياسة داعمة لتسعير الغاز الطبيعي 

 الفرص

رتفاع نسبة االحتياطي الى االنتاج مما يسمح أ          

 الغاز.باستدامة نمو امدادات 

 احتمالية عالية بوجود احتياطيات كبيرة، إضافة          

 تلك التي سبق  تحديدها. ىال

طلب محلي قوي غير محقق في القطاعات االقتصا

 دية التي يمكن ان تخلق قيمة عالية للعراق.

قوية. إمكانية تصدير 

 

 التهديدات

االخفاق في تطوير البنية التحتية الالزمة في الوقت             

 الستيعاب الزيادة السريعة في انتاج الغاز. المناسب 

االخفاق في اتخاذ الترتيبات الالزمة للتصدير في الوقت          

           للتخلص من فائض امدادات الغاز عن الطلب  المناسب

 المحلي.

.زيادة الحقة في حرق وهدر الموارد االقتصادية الحيوية 

 از في العراقغلقطاع ال SWOT  (: تحليل2الشكل )



 
 

 

 .بموضوع الغاز الطبيعي( فيما يتعلق 2022- 2018ما تضمنته مسودة خطة التنمية الوطنية )خالصة  -القسم الثاني:

 -:تحليل الواقع والتحدياتورد ضمن  مالخالصة : 2-1

  ( مليون برميل يومياً 3.302( مليون برميل يومياً والتصدير )4.164الى ) 2016بلغ إنتاج النفط الخام في عام

( للتصدير، صاحبه تطوير في الحقول النفطية و طاقات منافذ %27.6( لالنتاج و)%39وبنسبة تطور قدرها )

في مجال الموانئ المتخصصة بنقل النفط الخام، وذلك للنشاط المتزايد للحقول المشمولة التصدير الجنوبية، السيما 

  . بعقود جوالت التراخيص

  ترليون قدم مكعب تضع العراق في المرتبة العاشره عالمياً، وذلك بالرغم  126.7بلغت إحتياطات الغاز المثبتة

 .من ضعف االهتمام بإنتاج الغاز وهدر كميات هائلة منه

  حرق كميات كبيرة من الغاز بسبب عدم اكتمال البنية التحتية لمعالجته وتجميعه مما أدى إلى محدودية فصل خام

 . الغاز الى مكونات ذات قيمة عالية

 : خالصة االهداف ووسائل تحقيقها فيما يتعلق بموضوع الغاز.2-2

 :( مليون برميل يومياً.6.5زيادة الطاقة االنتاجية للنفط الخام للوصول الى ) الهدف االول 

  :( مقمق يومياً .3500رفع انتاج الغاز الطبيعي للوصول الى )الهدف الرابع 

 -وسائل تحقيق الهدف الرابع هي:

 .زيادة االستثمار في مجال الغاز المصاحب والحر 

 .انشاء وتحديث البنية التحتية الالزمة لجمع الغاز ومعالجته على مستوى الحقول 

 :ضمان وجود امدادات من الغاز الحر على المدى الطويل . الهدف الخامس 

 -ف الخامس هي:هدالوسائل تحقق 

 .تعزيز االحتياطيات المثبتة من الغاز بما يؤمن استقالال عن انتاج النفط ومرونه لتلبية احتياجيات 

 لقطاع النفط والغاز. مؤشرات االداء : 2-3

 والغاز.مؤشرات االداء  لقطاع النفط (: 1الجدول رقم )

 القيمة المستهدفة القيمة االولية مؤشر القياس الهدف

2022 

 6.5 4.164 مليون برميل/يوم انتاو نفط الخام

 5.25 3.302 مليون برميل/يوم الطاقات التصديرية

 80.4 24.7 مليون برميل السعات الخزنية للنفط الخام

 3500 2828.22 مقمق /يوم انتاو الغاز الطبيعي)حر + مصاحب(

 900 423 الف برميل رفع طاقات التكرير

 650 160 مقمق ضمان وجود امدادات من الغاز الحر على المدى الطويل

 2267 1942 متر مكعب تعزيز طاقات الخزنية للمشتقات النفطية

 %25 0 نسبة مئوية نسبة مساهمة القطاع الخاص باالستثمار في قطاع المصافي
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 (.5والتصدير )وكما مبين في الشكل خصيص المنتجات الغازية لالستهالك المحلي تسلسل ت -القسم الثالث:

 

 

 

 .2030عام / للغاز في المتوقع  توازن الغاز في منطقة الشرق االوسط والعجز االجمالي -القسم الرابع:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لالستهالك المحلي والتصدير المعالجة تخصيص المنتجات الغازية(: 5الشكل )  

 

توازن الغاز في منطقة الشرق االوسط والعجز االجمالي المتوقع (: 6الشكل )

2030في عام   

أفترضممممممممت اإلسممممممتراتيجيممة الوطنيممة 

المتكاملة للطاقة أن اسممممممواق المنطقة 

قدر ما سممممممتكون متاحة للغاز الجاف ب

ينتج العراق أذا ما كانت البنية التحتية 

متوفرة واإلممممدادات المتممماحمممة يمكن 

ضمممممممممانهمما، حيممث أن العجز المتوقع  

لمنطقة الشممممممرق  2030للغاز في عام 

االوسممممممط وللبلدان المبينة في الشممممممكل 

( مليار 182( سيصل الى حوالي  )6)

متر مكعب، مما يعني أن انتاج العراق 

ي المسممتقبل سمميجد من الغاز الطبيعي ف

 أسواق للتصدير تستوعب منتجاته. 
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بشأن أقرار الصيغة المعدلة إلطار  2017( لسنة 423وزراء رقم )قرار مجلس الخالصة الهم ما تضمنه   -القسم الخامس:

 -:ورقة العمل بشأن متطلبات قرض البنك الدولي مع مالحقها

 أهم التعاريف الواردة ضمن القرار والمالحق.: 5-1

همة أعداد خطة عمل وهي اللجنة الوزارية التي تتضمن وزراء النفط والكهرباء والمالية المكلفة بم اللجنة الوزارية المشتركة

 لالستفادة من الغاز في توليد الطاقة الكهربائية 

أنشاء )شركة خطوط نقل 

 الغاز(

 Aggregator Gasيناط بهذه الشركة دور المجمع المكلف بنظام تحويل الغاز الى طاقة كهربائية ) 

– to – Powerيع نطاق أنشطة ( بحسب ما هو مبين في المستندات المرفقة بهذا المرسوم، وسيتم توس

 شركة خطوط نقل الغاز للسماح لها بالقيام بدور المجمع المكلف بنظام تحويل الغاز الى طاقة كهربائية.

 (2018أذار  31( أن هذه الشركة سيتم أنشأها ف 1) حيث ورد ضمن الملحق )

 -( بخصوص هذه الشركة هو :4وما تضمنه الملحق رقم )

 شركة خطوط االنابيب النفطية التابعة لوزارة النفط وشركة  ن المشغليين الحاليين للشبكة هماأ

نفط البصرة ومن المتوقع ان شركة خطوط االنابيب النفطية وشركة نفط البصرة ستقومان بنقل 

انشطتهما المتعلقة بنقل الغاز وسوائل الغاز لشركة خطوط نقل الغاز المشار اليها في الفقرة 

 الثانية من المرسوم .

 خطوط نقل الغاز في المراحل االولى دور المجمع المكلف بنظام تحويل الغاز  سيناط بشركة

 .ت.م فصل هذه االنشطة مع مرور الوقالى طاقة كهربائية ودور مشغل الشبكة وسيت

  للشبكة لفترة معتبرة من الزمن ً من المتوقع ان تظل شركة خطوط نقل الغاز مشغالً حصريا

ة لتشغيل شبكة او للحصول على التمويل مع مشغلين االانه قد يدخل في اتفاقيات مشترك

اومستعملين من القطاع الخاص ويمكن ان يتولى المشغلون االضافيون في المستقبل المسؤولية 

 .المرتبطة ببعض قطاعات الشبكة 

 مجمع الغاز 

 

 من المرسوم( 3)الواردة ضمن الملحقق 

 ة الذي تم تأسيسه بموجب هذا المرسوم .المجمع المكلف بنظام تحويل الغاز الى طاقة كهربائي

 من المرسوم( 4)الواردة ضمن الملحق 

المجمع المكلف بنظام تحويل الغاز الى طاقة كهربائية والذي سيكون في المراحل االولى جزءاً من 

 . (4للمبادئ المنظمة ضمن الملحق )شركة خطوط نقل الغاز ، والذي سيتم فصله وفقاً 

المعدل يناط بها دور مجمع  1997لسنة  22صلة وفقاً لقانون الشركان العام رقم انشاء شركة منفسيتم 

 .2019حزيران  30وذلك في موعد اليتجاوز ، الغاز 

 شركات وزارة النفط
 من المرسوم( 4)الواردة ضمن الملحق 

طبيعي او تلك الشركات التابعة لوزارة النفط والتي تملك غازاً طبيعياً منتجاً في حقول النفط والغاز ال

التي تتلقى الغاز الطبيعي من الشركات التي تملك الغاز الطبيعي ، والمكلفة بتسليم الغاز الى مجمع الغاز 

 و/أوالى الشركات التابعة الى وزارة الكهرباء.

 المتعاقدون
 من المرسوم( 4)الواردة ضمن الملحق 

 جب عقود معالجة الغاز الطبيعيالمستثمرون الذين يشغلون منشأت معالجة الغاز الطبيعي بمو

 أهداف العقد 
 (من المرسوم 2)الواردة ضمن الملحق 

أن الغرض )الهدف( من عقد معالجة الغاز الطبيعي هو خفض حرق الغاز الطبيعي المصاحب الذي 

 ينتج في )الحقل / الحقول(.
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  الغاز الخام
 (من المرسوم 2ق )الواردة ضمن الملحق

( Outlet Flangeيتم جمعه من الحقل بحالته الموجود عليها على شفه المنفذ ) هو الغاز الطبيعي الذي

 المتصلة بمنشأت فصل النفط الخام/الغاز الطبيعي و الوارد وصفها في العقد

 مالك الغاز
 من المرسوم( 2)الواردة ضمن الملحقق 

 شركة مملوكة من قبل وزارة النفط.

الخطة األولية لتطوير 

 البنية التحتية
 من المرسوم( 2)الواردة ضمن الملحقق 

أشهر من تاريخ نفاذ العقد، على المتعاقد أن يقدم الى مالك الغاز مسود خطة أولية لتطوير  ] [في موعد أقصاه 

 -لتصميم وبناء منشأت لغرض : البنية التحتية 

بالمواصفات معالجة الغاز الخام بغية أنتاج الغاز الجاف وغاز البترول المسال ومكثفات الغاز  (1

 .المنشودة المنصوص عليها في العقد

 .نقل الغاز الخام من نقطة تسليم الغاز الخام الى منشأت المعالجة (2

 .نقل الغاز الجاف من منشأت المعالجة الى نقطة تسليم الغاز الجاف (3

 نقل غاز البترول المسال ومكثفات الغاز من منشأت المعالجة الى نقطة تسليم غاز البترول المسال (4

ومكثفات الغاز. ويجب أن تضمن الخطة األولية وصفاً تفصيلياً للتصور العام لتطوير البنية التحتية، 

( األيل للسماح إلى المتعاقد بتقديم مسودة FEEDوان تنص على أنشطة التصميم الهندسي األولي )

 ،الخطة النهائية

غاز أو على إمكانية توسيع المنشأت في ويمكن أن تنص الخطة االولية على وجود سعات إضافية لمعالجة ال 

المستقبل طالما أن ذلك ال يؤدي الى تأخير خارج االطار المعقول في تصميم وبناء المنشأت المذكورة في 

 .الخطة االولية ويجب أن تتضمن الخطة االولية كذلك تقييماً أولياً لالثر البيئي

 التاريخ المنشود
 م(من المرسو 2)الواردة ضمن الملحقق 

أشهر من تاريخ نفاذ العقد( والذي عنده يتمكن  ]  [هو تاريخ يتفق عليه ضمن العقد ) موعد أقصاه 

 المتعاقد من جمع ومعالجة كميات غاز خام يساوي على االقل الكمية المصبو إليها

الخطة النهائية لتطوير 

 البنية التحتية
 من المرسوم( 2)الواردة ضمن الملحقق 

شمل التصميم وبناء المنشأت المذكورة في الخطة االولية الى مالك الغاز. ويجب أن وهي الخطة التي ت

تصف الخطة النهائية أية تغييرات جوهرية تكون قد طرأت على التصور العام منذ وضع الخطة األولية، 

اء ( الذي ينص على انشEPCوأن تؤكد أن المتعاقد على استعداد لمنح عقد التصميم والشراء واالنشاء )

واختبار وتشغيل جميع منشأت جمع ومعالجة الغاز الخام بكمية تساوي على االقل الكمية المصبو أليها 

، في موعد ال يتجاوز التاريخ المنشود ويمكن للخطة النهائية أن تنص على وجود كميات إضافية 

خارج االطار المعقول لمعالجة الغاز أو توسيع المنشأت في المستقبل، طالما ان ذلك ال يؤدي الى تأخير 

في تصميم وتشييد المنشأت المنصوص عليها في الخطة النهائية. ويجب أن تتضمن الخطة النهائية كذلك 

 تقييماً أولياً لألثر البيئي يراعى أفضل المعايير الدولية في هذا المجال.

كمية الغاز الواجب 

 تسليمها
 من المرسوم( 2)الواردة ضمن الملحقق 

ز الخام المنصوص عليها في الخطة النهائية والمعبر عنها بوحدة القدم المكعب القياسي هي كمية الغا

ً لزيادة كمية الغاز الواجب تسليمها تدريجياً  في اليوم. ويمكن أن تتضمن الخطة النهائية جدوالً زمنيا

ليها طالما أن ابتداءاً من تاريخ تشغيل المنشأت وحتى التاريخ الذي يجب فيه معالجة الكمية المصبو إ

 الخطة تنص على وجوب تسليم الكمية المصبو اليها بحلول التاريخ المنشود

 أنتاو الذروة
 من المرسوم( 2)الواردة ضمن الملحقق 

تكون فيها كمية الغاز الواجب تسليمها تساوي على االقل الكمية المصبو اليها، تليها فترة هي الفترة التي 

ب تسليمها باالضافة الى ذلك، يمكن أن تنص الخطة النهائية على ان كمية تنخفض فيها كمية الغاز الواج

 .الغاز الواجب تسليمها سوف تختلف خالل السنة بحسب اختالف المواسم
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 نقطة تسليم الغاز الجاف
 من المرسوم( 2)الواردة ضمن الملحقق 

نفط الخام بمنشأت فصل ال ( المتصلOutlet Flangeعلى االغلب شفة المنفذ ) –يتم تحديدها في العقد 

 الغاز الطبيعي التي يشغلها مشغل الحقل. /

كميات الغاز الجاف 

 الواجب تسليمها
 من المرسوم( 2)الواردة ضمن الملحقق 

يقوم المتعاقد بمعالجة كميات الغاز الخام الواجب تسليمها التي يستلمها من مالك الغاز لغرض انتاج غاز 

لمضمونة، وتسليم كل الغاز الجاف )بأستثناء الكميات المستخدمة في جاف بمواصفات الغاز الجاف ا

عمليات المتعاقد الخاصة( الى مالك الغاز عند نقطة تسليم الغاز الجاف، كل ذلك وفقاً لألحكام والشروط 

 المنصوص عليها في العقد.

 نقطة تسليم الغاز الجاف
 من المرسوم( 2)الواردة ضمن الملحقق 

ويمكن ان تكون شفة المنفذ المتصل بمنشأت المعالجة المملوكة من قبل المتعاقد  –العقد  سيتم تحديدها في

أو اقرب نقطة اتصال بشبكة الغاز العراقية، أو مركز غاز يشغله الُمجمع المكلف أو نقطة اخرى متفق 

 عليها.

كميات سوائل الغاز الطبيعي 

 الواجب تسليمها
 (من المرسوم 2)الواردة ضمن الملحقق 

الواجب وجميع غاز البترول المسال ومكثفات الغاز الناتجة عن عملية معالجة كميات الغاز الخام وهي 

الى مالك الغاز عند نقطة تسليم غاز البترول المسال ومكثفات الغاز، وفقا من قبل المنعاقد  تسليمها

 لالحكام والشروط المنصوص عليها في العقد.

نقطة تسليم غاز البترول 

 ل ومكثفات الغازالمسا
 من المرسوم( 2)الواردة ضمن الملحقق 

ويمكن ان تكون شفة المنفذ المتصل بمنشأت المعالجة المملوكة من قبل المتعاقد  –سيتم تحديدها في العقد 

ما لم يكن هنالك أنبوب متوفر أو يتم انشاؤه لنقل غاز البترول المسال ومكثفات الغاز الى أماكن أخرى 

ثال، أرجاعها الى مشغل الحقل بغية مزجها مع النفط الخام، بحسب نوع غاز البترول )على سبيل الم

 المسال ومكثفات الغاز

المستثمرون في قطاع 

 الغاز
 من المرسوم( 3)الواردة ضمن الملحقق 

 من المرسوم( 3)الواردة ضمن الملحقق 

ستثمار في منشآت تعمل على اللمستثمرين العراقيين واالجانب الحاصلين على الموافقات الالزمة ال

 .جمع ومعالجة ونقل الغاز الطبيعي المنتج في العراق

 من المرسوم( 4)الواردة ضمن الملحق 

ً للمبادئ المنظمة لتسويق  المستثمرون المرخص لهم للمشاركة في شراء وبيع الغاز في العراق وفقا

 .الغاز

 العقود
 من المرسوم( 3الواردة ضمن الملحقق )

 الى مستثمرين. التي قامت وزارة النفط باحالتها او التي ستقوم باحالتهاعالجة الغاز الطبيعي  م عقودوهي 

 المستثمرون الصناعيون
 من المرسوم( 3)الواردة ضمن الملحقق 

مشغلو معامل المستحضرات التروكيمياوية وغيرها من المنشآت الصناعيه االخرى التي تستخدم الغاز 

 . الجاف الغراض صناعيه

 لمستثمرون الصناعيونا
 من المرسوم( 4)الواردة ضمن الملحق 

شغلو معامل المستحضرات البتروكيمياوي وغيرها من المنشأت الصناعية التي تستخدم الغاز الغراض 

 صناعية

 المستثمرون في التوزيع
 من المرسوم( 3)الواردة ضمن الملحقق 

زمة لممارسة انشطتهم وذلك حينما يتم تطوير سوق شركات توزيع الغاز الحاصلون على الموافقات الال

 لتوزيع الغاز في العراق .

المستثمرون في تصدير 

 الغاز
 من المرسوم( 3)الواردة ضمن الملحقق 

مشغلو مرافق تصدير الغاز الطبيعي المسال او غيرها من منشآت نقل الغاز التي تستخدم لتزويد الغاز 

 د المصرح بها وفقا للقانون العراقي .الى عمالء خارج العراق ضمن الحدو

مرون في مشاريع المستث

 الطاقة المستقلة 

 من المرسوم( 3)الواردة ضمن الملحقق 

 .مشغلو مشاريع الطاقة المستقلة الحاصلون على الموافقات الالزمة لممارسة نشاطهم
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 من المرسوم( 4)الواردة ضمن الملحق  

 .مشغلوا محطات توليد الطاقة المستقلة

 المشترون المؤهلون
 من المرسوم( 3)الواردة ضمن الملحقق 

 .المشترون من القطاع العام والمشترون من القطاع الخاص معا

المشترون من القطاع 

 الخاص
 من المرسوم( 3)الواردة ضمن الملحقق 

ز المستثمرون في مشاريع الطاقة المستقلة والمستثمرون الصناعيون والمستثمرون في تصدير الغا

المستثمرون في التوزيع واي مستخدمين صناعيين مستقبلين اخرين يحق لهم شراء الغاز الطبيعي 

 بموجب هذه المبادئ المنظمة وغير مملوكين او متحكم بهم من قبل الدولة .

 المشترون من القطاع العام
 من المرسوم( 3)الواردة ضمن الملحقق 

رة الكهرباء واي مشترون صناعيون مستقبلون اخرون مجمع الغاز وشركات وزارة النفط وشركات وزا

 للغاز الجاف مملوكين من قبل الدولة او تتحكم بهم االخيرة.

 شركات وزارة الكهرباء 
 من المرسوم( 3)الواردة ضمن الملحقق 

الشركات التابعة لوزارة الكهرباء التي تشتري الغاز من مجمع الغاز و / او من شركات وزارة النفط 

 عراق .في ال

 الكمية المصبو اليها
 من المرسوم( 3)الواردة ضمن الملحقق 

يجوز ان ، وكميات الغاز الجاف الملتزم بتسليمها والتي يستدرج مجمع الغاز العروض بشأنهاهي و

تتغير الكميات الملتزم بها مع الوقت على أساس منحنيات صاعدة او منخفضة او على أساس عوامل 

 في إعالن استدراج العروض بشأن كل حالة موسمية حسبما هو مبين

 عجز الكميات
 من المرسوم( 3)الواردة ضمن الملحقق 

وهي كميات الغاز الخام التي تكون في حال كانت كميات الغاز الخام المجهزة الى المستثمر أقل من 

الغاز عن هذا كمية الغاز الخام الملتزم بها والتي ستقتضي من وزارة النفط تعويض المستثمر في قطاع 

 العجز في الكميات.

 الشبكة
 من المرسوم( 4)الواردة ضمن الملحقق 

 .شبكة نقل الغاز وسوائل الغاز في جمهورية العراق بحالتها الراهنة

المستعملين من القطاع 

 العام
 من المرسوم( 4)الواردة ضمن الملحق 

ارة الكهرباء ومستخدمي الشبكة يشار فيما يلي الى مجمع الغاز وشركات وزارة النفط وشركات وز

 المستقبليين من الجهات المملوكة من قبل جمهورية العراق او التي تتحكم بها االخيرة

المستعملين من القطاع 

 الخاص
 من المرسوم( 4)الواردة ضمن الملحق 

 المتعاقدون والمستثمرون في قطاع الغاز والمستثمرون في مشاريع الطاقة المستقلة والمستثمرون

الصناعيون والمستثمرون في تصدير الغاز والمستثمرون في التوزيع ومستخدمو الشبكة المستقبليين 

 الذي التملكهم او تتحكم بهم جمهورية العراق

 لمستعملينا
 من المرسوم( 4)الواردة ضمن الملحق 

ً فيها ويشار   الى المستعملين من القطاع العام والمستعملين من القطاع الخاص معا

 

بشأن أقرار الصيغة المعدلة إلطار ورقة العمل بشأن  2017( لسنة 423ما تضمنه قرار مجلس الوزراء رقم ): 5-2

وتأشير في العراق( الطبيعي ) أي االطار التعاقدي ألستثمار سوق الغاز  /متطلبات قرض البنك الدولي مع مالحقها 

 .هم ما جاء فيهمالحظات ألال
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 خالصة ما تضمنته اإلستراتيجية الوطنية المتكاملة للطاقة فيما يتعلق بموضوع الغاز الطبيعي(: 3الشكل )

 

 

 مراحل اإلستراتيجية الوطنية المتكملة للطاقة 

 

فيمااااا يتعلق بااااا  اااا ا  

والمبا رات التي تضاامن ا 

 اإلستراتيجية للغاز فقط.

 

 مراحل اإلستراتيجية الوطنية المتكملة للطاقة 

اتيجية  الوطنية المتكاملة للطاقةالمكونات األساسية لالستر  

لتحقيق  امسااااات    الوصاااااول الي مكونات الال

 الرؤية التي تضمنت ا ا ستراتيجية

 

المباااا رات المؤساااااااساااااااياااة لتحقيق 

 ا   ا  اإلستراتيجية للغاز الطبيعي

 

 التطور المقترح إلطار إدارة النفط والغاز
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 (: مخطط نموذج نظم الطاقة المتكاملة الذي تضمنته اإلستراتيجية الوطنية المتكاملة للطاقة4الشكل )


