
Different Icons

1

وزارة التخطيط 

قسم التخطيط الصناعي–دائرة تخطيط القطاعات 

شعبة النفط و الغاز

2022/شباط -فبراير

خالصة العرض الفني لمشروع الغاز المتكامل

Gas Growth Integrated Project

GGIP

MOP / Industrial Planning Sec. - Oil and Gas Div.



Different Icons

2

-:لمرتكزات التنمية  اإلطار العام-

.يتدني كفاءة األداء المؤسسات•

تضخم الجهاز اإلداري وتدني •
.انتاجية القوى العاملة

.الفساد المالي واإلداري•

التحديات 
المؤسساتية

.تردي مناخ االستثمار•

.إختالل بنية اإلنتاج•

.إختالل الميزان التجاري.•

.إختالل بنية الموازنة العامة•

.إرتفاع الدين العام•

.تخلف النظام المصرفي•

إتساع نطاق القطاع غير •
.المنظم

.محدودية دور القطاع الخاص•

التحديات 
االقتصادية

بمختلف مجاالتها التنموية •
والصحية والتعليمية

التحديات 
االجتماعية

.التلوث البيئي•

.انالتوسع العشوائي في العمر•

إدارة بيئية غير متكاملة •
.يئيةوقصور في التشريعات الب

.التصحر•

.التغيرات المناخية•

االعتماد على الطاقة غير •
.المتجددة

التحديات 
البيئية

األهداف االستراتيجية المرتكزات الرئيسية للتنمية التحدايات العامة 

.إرساء أسس الحوكمة الرشيدة1.

فة تحقيق اإلصالح االقتصادي بكا2.

ابعاده المالي والنقدي والمصرفي

.والتجاري

بب تعافي المجتمعات المتضررة بس3.

أزمة النزوح وفقدان االمن 

.االنساني

ة توفير متطلبات بيئة تمكيني4.

ز لالستثمار بكافة أشكاله وتعزي

.دور القطاع الخاص

رفع معدل النمو االقتصادي بما 5.

ينسجم مع إمكانات ومتطلبات 

.االقتصاد العراقي

.زيادة متوسط دخل الفرد الحقيقي6.

خفض معدالت البطالة والعمالة 7.

.الناقصة

أمن انساني ممكن للفئات األكثر8.

.فقراً وهشاشة

رية االرتقاء بمؤشرات التنمية البش9.

.المستدامة

إرساء أسس الالمركزية المعززة 10.

.للتنمية المكانية

الموائمة ما بين اإلطار التنموي 11.

ة العام والهياكل الحضرية المستند

الى اسس التخطيط العمراني 

.والميزات النسبية المكانية

سالم وبناء الترسيخ االستقرار

والحكم الرشيد

قطاع تنويع االقتصاد و تنمية ال

الخاص

التخفيف من البطالة والفقر

أعمار المحافظات أعادة

المتضررة

المحاور التنموية

السكان والقوى العاملة

اإلطار االقتصادي الكلي

الحكم الرشيد

تفعيل دور القطاع الخاص وتطوير بيئة األعمال واإلستثمار

إعمار وتنمية المحافظات ما بعد االزمة

التخفيف من الفقر 

التنمية 

القطاعية

التنمية المكانية

لتنمية البشرية واإلجتماعية

اإلستدامة البيئية

التنمية 
القطاعية

قطاع 
الطاقة

قطاع الزراعة 
والموارد 

المائية

قطاع المباني 
والخدمات

قطاع النقل 
واالتصاالت

الصناعات 
التحويلية 

واالستخراجية 
(عدا النفط)
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-:الواقع الحالي و المخطط لمعدالت انتاج و معالجته  في العراق -

نتاج النفط واالواقع الحالي لمعدالت

الغاز في العراق 

التصدير  االنتاج 

النفط الخام
مليون )

(يوم/برميل

3.081 4.093

صافي 

الغاز 

المستخدم

المحرو

ق

المنتج

الغاز 
(يوم/ مقمق )

1372 1507 2879

2030السيناريوهات المخططة النتاج النفط و الغاز لغاية 
-:مقارنة الواقع الحالي مع المخطط

تناج من خالل متابعة االنتاج الحالي للننفط الخنام نال نن ان ان-1

للنفط النفط الخام يسير و فق المسار المخطط لالنتاج المنخفض

.الخام

ا ب الرتباط انتاج النفط الخام مع كمينات انتناج الغناز الم ن-2

انه من يتضح انه من المفترض وفق سيناريو االنتاج المنخفض

مننا يقننار  هننو 2021المخطننط ان يكننون انتنناج العننراق لغايننة 

، زناز  نر + ينوم منن زناز م نا ب  / مليار قدم مكعنب ( 4.9)

( 2.879)ان معندالت االنتناج الحالينة للغناز الم نا ب هنو بينما 

ملياا  ( 1.507)ماا مراروم من اا  ا  وينوم  / مليار قدم مكعب 

يا اي ان معدالت استثمار  الغاز الم ا ب  الي م ، / قدم مكعب 

. مليار قدم مكعب( 1.372)هي بحوالي 

اج فقننط لمحطننات انتننالحاجننة الحاليننة للغنناز الطبيعنني المعننالج -3

( 2.9)الطاقة الكهربائية التي تعمل بالوقود الغازي هنو بحنوالي 

ات يوم دون االخذ بنظر االعتبار  اجة ال نناع/مليار قدر مكعب

ة ك نننناعة البتروكيمياوينننات و االسنننمد)التحويلينننة منننن الغننناز 

(.الخ..
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-:االسباب الرئيسية التي تحول دون استثمار الغاز الطبيعي المنتج -

مخطط مبسط للعمليات المتسللة النتاج و معالجة و نقل الغاز الطبيعي 

الياا من خالل البيانات اعاله نالحظ ان المرروم من الغاز الطبيعا  المنات   ح

%( 48)اي منا يقنار  بحنوالي ( ينوم/مليار قدم مكعب 1.372)هو بحوالي 

أموال و السبب الرئيسي في ذلك هو الحاجة الىمن كمية الغاز المنتج  اليا 

-:تضخ لالستثمار في مجاالت 

ل تشننييد منشننات التجميننع و الضننغط و المعالجننة علننى مسننتو  الحقننو•

.المنتجة للغاز

.الغازتركيب البنية التحتية الالزمة لربط محطات المعالجة بمراكز طلب•
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GGIP/مشروع الغاز المتكامللخالصة العرض الفني

-:، وفي ادناه نوضح االطار الفني للمشروع 23/7/2021في ( 394/و)الى االمانة العامة لمجلس الوزراء بموجب كتابهم ذي العدد ( GGIP) بينت وزارة النفط المشروع الغاز المتكامل 

-:الفكرة العامة من المشروع 
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-:GGIPالمكونات الرئيسية لمشروع الغاز المتكامل 

الرئيسية للمشروعالمكونات ( :1)الجدول رقم 

الهدف الرئيسيالمشروع

الايي يبلاا انتا اه المتاا  )ينوم/الن  برمينل( 210)تط ير حقل ا طاوي النفط  و تشغيله عن طريق حفر االبا  الالزمة ف  المكامن المست دفة لرفع طاقاة االنتااا النفطا  الا  AGUPتطوير  قل ارطاوي 1.

عان طرياق انشاات وتل يال مرطاات عافل الانف  ( م دود ، مشار  ، ن ار عمار ، اليماماة)ي م علما ان  يا الرقل يتضمن عدة مكامن نفطية و   /الف برميل 85حاليا بر ال  

.GMPاليي سيعال  ف  مشروع يوم /مقمق( 170)المطل بة ل يه الي وة مع زيادة انتاا الغاز اليي من المت قع ان يصل ال  

مجمع زاز ارطاوي -2

GMP

و المكثفااات ( C3-C4)و الغااز المساال ( C1-C2)انشاات ممماع زااز ا طاااوي المراافي بانشاات مرطاات المعالمااة الالزماة  و تكريار   و اساتاال  الغاااز الماا  -أ

(C5+ )باالضافة ال  انشات خفانات المكثفات و االنابيب الناقلة ل يه المنتمات زير المستثمرة ف  الرق ل المن بية ،.

 قلني مجننون و و استغالل الغاز مان 2025مقمق تبدات عام ( 170-100)بكميات تتراو  ما بين  قل ارطاويمن خالل تمميع الغاز المصاحب المنت  من ( أ)يتضمن -ب

مقمااااااااااااق ،                                                                    ( 300)مقمااااااااااااق لتكاااااااااااا ن سااااااااااااعة المرحلااااااااااااة االولاااااااااااا  براااااااااااا ال  ( 200-150)بكميااااااااااااات تقااااااااااااد  مااااااااااااا بااااااااااااين 2/زننننننننننننر  القرنننننننننننننة

. قول ال بة و اللحيسالمرحلة الثانية ستقلل من الغاز الرروم ف  

تجهيز ماء البحر المشترك-3

CSSP

يا م مان /ملي ن برميال( 2.5)ي م سعة ال احدة /ملي ن برميل( 5)بسعة معالمة ( مليا  دوال 3)قيام شراة ت تال بتم يل و ادا ة تنفيي مشروع تم يف مات البرر المشترك بقيمة 

، حيث ان الغارض مناه  ا  تعفياف الضاغ  المكمنا  للرقا ل النفطياة مماا يعافز زياادة و ارطاوي2/ قن  قول الرميلة و الزبير و زر  القرنةمياه البرر المعالمة الزراض 

.االنتاا النفط 

( 2)و ( 1)الايي سايتب بالتعااون ماع وزا ة الك رباات الغارض مناه الساتادامات المشاروعين ( GW 1)انشات وتنفيي مشروع الطاقة الك ربائية عن طريق الطاقة الشمسية بقد ة SPمشروع الطاقة الشمسية -4

لمقااول ملي ن دوال  عل  ان يتب تسديد ا عل  شاكل دفعاات نفطياة ياتب اضاافت ا علا  مباالا المساترقات ل( 700)اعاله و  فد الشبكة ال طنية ، تقد  الكلفة اال مالية للمشروع بـ 

.عن الكلف االستثما ية الت  تكبد ا ف  المشا يع الثالثة أعاله يضا  ل ا مبلا الربرية الفصل  المسترق
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-:معدالت الكلف المتوقع ان تصرف على المشروع -

سانة   براا ال   ( 30)، حياث ان ممما ع معادالت الكلااف المت قاع عارف ا علا  المشاروع خاالل ( PSCs)عقنود مشناركة االربنا  االطاا  التعاقادي المعتماد لتم يال المشاروع  ا  مان خااالل 

مليون دوالر موزعة هذه الكل  على سنوات المشروع ( 27249)



Different Icons

8

GGIP/المنافع المنظورة والغير منظورة من مشروع الغاز المتكامل -

-:المنافع المنظورة 

.  لحقل ارطاوي النفطي( يوم/ال  برميل210)زيادة االنتاج النفطي الى ✓

.كمر لة اولى( 2/ارطاوي ، مجنون ، زر  القرنة)من الغاز الم ا ب المحروق  اليا من  قول ( يوم/مقمق 300)استثمار  والي ✓

حافظة الب رة كمر لة اولى لمعادلة الضغط المكمني للحقول النفطية وبالتالي تقليل الضغط على استخدام المياه وخ وصا في م( يوم/ مليون برميل2.5)تحلية مياه البحر بحوالي ✓

.التي تعاني من شحة في الماء الحلو  اليا

(  1GW)استثمار الطاقة النظيفة بحوالي ✓

-:المنافع الغير منظورة 

مل جديدة بالتالي خلق  ركة عة وضخ اموال القطاع الخاص في استثمارات بناء منشاءات ف ل و تجميع ومعالجة الغاز الطبيعي و منشاءات معالجة مياه البحر و الطاقة الشمسي✓

.في البلد لها مردودات اقت ادية و اجتماعية منها تشغيل االيدي العاملة العراقية

.االثر البيئي االيجابي الناتج من خالل تقليل كميات الكاربون المنتج من  رق الغاز الطبيعي و استثمار الطاقة النظيفة✓

.ذا الوقودى هاالثر االقت ادي االيجابي الناتج من تقليل هدر العملة ال عبة على استيراد الغاز المستورد لتشغيل محطات انتاج الطاقة التي تعتمد عل✓
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-:المصادر 

.https://oil.gov.iq/?page=77/ الم قع االلكترون  ل زا ة النف  •

.INSE 2030/ االستراتيمية ال طنية المتكاملة للطاقة •

.الم  ه ال  االمانة العامة لمملس ال ز ات23/7/2021ف  ( 394/و)مرافقات اتاب وزا ة النف  ذي العدد •

https://oil.gov.iq/?page=77
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