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 املستخلص 
ف  يهدف البحث الى دراسة الظاهرة بأبعادها الجغرافية والقطاعية و تحليل واقع انتاج واستهالك الغاز والكميات المهدورة. ولتحقيق االهدا 

الثاني احتياطي   الهيكل المكاني لصناعة الغاز في العراققسم البحث الى مقدمة توضح االطار النظري للبحث وثالث محاور االول: تناول 
تبين من خالل البحث ان هناك تباين واضح في العراق واالنتاج واالستهالك الثالث االفاق المستقبلية لتطوير صناعة الغاز في العراق  الغاز  

وان ما يمتلكه العراق   في انتاج الغاز على مستوى العراق .وان تخلف قطاع الغاز ادى الى حرق كميات كبيرة وهدر للثروة الطبيعية .
لتلبية الطلب المحلي والعالمي . بالمقابل فان االثار من ثروة هيدرو  كربونية وموقعه الجغرافي ؛ يوفر له فرص حالية ومستقبلية كبيرة 

على الجهات ذات العالقة االسراع  البيئية الناتجة عن حرق الغاز في العراق كبيرة تنعكس سلبا على الجانب الصحي والجانب االقتصادي  
ميع الغاز ومعالجته ونقله ، ووقف حرق الغاز المصاحب ، وتلبية الطلب المحلي من الغاز وبما يسهم في الحد  بإنجاز وتطوير مشاريع تج 

كما يجب وضع الحلول والمعالجات الالزمة للحد من االثار البيئية السلبية الناتجة عن صناعة من هدر الثروة الطبيعية وتوفير االموال.  
 االثار البيئية الغاز الطبيعي الغاز المصاحب حقول الغازاستهالك الغاز  انتاج الغاز كلمات المفتاحية :ال الغاز وحماية البيئة واالنسان . 

Abstract 
 The research aims to study the phenomenon with its geographical and sectorial dimensions and to analyze 

the production and consumption of gas and waste quantities. To achieve the objectives, the research was 

divided into an introduction that explains the theoretical framework of the research, and three axes. The 

first: dealing with the spatial structure of the gas industry in Iraq, the second: the gas reserves in Iraq, 

production and consumption, and the third: the future prospects for the development of the gas industry in 

IraqIt was found through the research that there is a clear discrepancy in the production of gas at the level 

of Iraq. The underdevelopment of the gas sector led to the burning of large quantities and a waste of natural 

wealth. Iraq's hydrocarbon wealth and geographical location; It provides him with great current and future 

opportunities to meet local and global demand. On the other hand, the environmental impacts resulting from 

burning gas in Iraq are great and negatively affect the health and economic aspectsThe relevant authorities 

should expedite the completion and development of gas collection, processing and transportation projects, 

stopping the burning of associated gas, and meeting the local demand for gas, in a way that contributes to 

reducing the waste of natural wealth and saving money. The necessary solutions and treatments must also 

be developed to reduce the negative environmental impacts resulting from the gas industry and to protect 

the environment and human beings Natural gas Associated gas Gas fields Gas productionGas consumption 

Environmental impacts  

 املقدمة 
يعد الغاز الطبيعي من المصادر المهمة للطاقة بصورها المتعددة )الحرارية و الميكانيكية و الكهربائية( في قطاعات الصناعة و النقل و 

الغاز يمثل اهم مصاد البديلة للنفط حيث انه يسهم بنحو  الكهرباء ، و بما أن  العالم    %25ر الطاقة  من مصادر الطاقة  المستهلكة في 
ي االخرى، للمميزات االيجابية التي يتميز بها الغاز الطبيعي اذ انه الوقود االنظف و االقل اصدارا لالنبعاثات مقارنة مع انواع الوقود االحفور 

محل النفط الخام مستقبالويحظى الغاز في العراق حاليا باهتمام كبير باعتباره خيار متاح   مما يجعله في صدارة البدائل التي سوف تحل 
ومورد طبيعي مهم باالمكان ان يحقق اكتفاء ذاتي وسد الحاجة المحلية ، فضال عن امكانية تصديره وتحقيق دخل اضافي للدولة . ويمتلك  

وتحقيق فرص ناجحة ومن المالحظ ان وضع صناعة الغاز في العراق وضعا   العراق مقومات جغرافية واقتصادية لتطوير صناعة الغاز
خاصا من نوعه. اذ بالرغم من امتالكه لموارد ضخمة من الغاز الطبيعي، اال ان هذه الثروة تحرق في الجو بواسطة المشاعل الموجودة في  

قطاع  وبالتالي يبقى العراق يعتمد على االستيراد من البلدان  الحقول وبكميات كبيرة ، فضال عن المشاكل العديدة التي يعاني منها هذا ال
 هو الحل  المجاورة لتلبية قطاع الصناعة والكهرباء والخدمات .واذا ما كانت هناك ارادة حقيقية لمعالجة هذا الخلل فان االستخدام الكفوء للغاز  

 مشكلة البحث:
الغاز في العراق مع االمكانات المتوفرة والحاجة المحلية. وهناك تساؤالت    يعتمد البحث على مشكلة رئيسة مفادها: هل تتناسب صناعة

 فرعية منها : 
 ما هي مصادر الحصول على الغاز في العراق .  -1
 ما هو واقع االحتياطيات الغازية واهم الحقول المنتجة وتوزيعها الجغرافي. -2
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 ما حجم استغالل الغاز بالمقارنة مع الكميات المنتجة .  -3
 :   فرضية البحث

ان صناعة الغاز في العراق ال تتناسب واالمكانات المتوفرة ، في ظل الحاجة الحالية وزيادة الطلب ، وان العراق يمتلك كميات كبيرة من 
 ف مجاالت الطاقة والصناعة . الغاز )الحر والمصاحب( التي من الممكن ان تسد الحاجة المحلية لمختل

 اهمية البحث :
 مكانة الغاز في الحياة االقتصادية واالجتماعية وتوليد الطاقة  .   -1
 اهمية الغاز في الحد من االثار البيئية السلبية في مجال توليد الطاقة المعتمدة على منتجات النفط الخام .  -2
 رؤية متكاملة عن هذه الصناعة. تعدد محاور صناعة الغاز والتي من الممكن ان تعطي  -3
 التحديات العديدة التي يعاني منها هذا القطاع والتي تحتاج تسليط الضوء عليها .  -4

 اهداف البحث : 
 توضيح هيكل صناعة الغاز في العراق  -1
 تحليل التوزيع المكاني لمفاصل صناعة الغاز في العراق .  -2
 . التعرف على انتاج واستهالك الغاز والكميات المهدورة -3
 التعريف باهم مصادر الحصول على الغاز والكميات المستغلة  والمهدورة من الغاز.   -4

 منهج البحث : 
ترتكز الدراسات في الجغرافية االقتصادية على دراسة ابعاد الظاهرة بما يضفي على البحث صفة الشمولية ، لذا اعتمد البحث على المنهج 
الموضوعي )السلعي ( لدراسة الظاهرة موضوع البحث في اطارها المكاني لالجابة على اسئلة رئيسة هي )اين توجد هذه الظاهرة ، ولماذا  

وهنا ال بعد من االشارة الى ان مفهوم ابعاد الظاهرة )صناعة الغاز في العراق ( في هذا البحث وجد ، وكيف تنتج وتستغل(  توجد حيث ت
والخصائص  المكاني  التوزيع  تشمل  شمولية  نظرة  اليه  والنظر  الطبيعي،  المورد  لهذا  والقطاعية  المكانية  الجوانب  دراسة   : بها  يقصد 

 .  واالستخدام الكفوءسهم في تحسين المستويات االقتصادية والبيئية واالجتماعية االقتصادية والفنية وبما ي 
 حدود البحث : 

 تتمثل حدود البحث باألبعاد اآلتية :
البعد المكاني : شمل البحث جميع مناطق العراق ضمن الحدود االدارية )وبضمنها اقليم كوردستان العراق( وحيث توجد منشات او  - أ

 ( . 1مرافق مرتبطة بصناعة الغاز ، خريطة  )
نات ومؤشرات السنوات . فضال عن االشارة الى بيا  2022البعد الزماني : زمانيا اعتمد البحث على واقع صناعة الغاز في العراق عام   -ب

 السابقة حيث تطلب االمر وتوفر البيانات . 
 اواًل : الهيكل المكاني لصناعة الغاز في العراق 

التطور التاريخي لمنشآت وشركات الغاز العراقيةان موضوع الغاز كان وما زال موضع جدل في العراق . فمنذ اكتشاف النفط ونشوء   -1
من القرن العشرين كان الصراع واضح بين الشركات النفطية العالمية حول استغالل الغاز المصاحب ،    الصناعة النفطية في النصف االول

حيث كانت االخيرة )الشركات االجنبية( ترفض السماح للحكومة العراقية باستغالل الغاز اال على نطاق ضيق مثل تجهيز الغاز لمحطة  
الحكومة والشركات على استثمار الغاز الفائض عن حاجة الشركات وفق مبدأ ايهما بين    1961(. وتم االتفاق عام  1958كهرباء الدبس )

 :  (1) يبادر الى استثماره اواًل . وكان هذا االتفاق انطالقة حقيقية لصناعة الغاز في العراق وانشاء عدة مشاريع من اهمها ما يأتي
تفرع الى فرعين االول يتجه الى محطة كهرباء النجيبية ومعمل الورق انشاء محطة غاز الرميلة ومد خطوط انابيب الغاز الطبيعي التي ت -

 ،    1962في الهارثة ، والثاني يتجه الى معمل االسمدة في ابي فلوس في البصرة ، وقد انجز المشروع عام  
ز ومد خطوط نقل ، وانشاء معمل استخالص الكبريت وفصل الغا  1966ادراج مشروع استثمار الغاز الطبيعي من حقول كركوك عام   -

 الغاز الى معمل التاجي الذي يقوم بتحويله الى بروبان وبيوتان من اجل استخدامه في المنازل .
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على مد انابيب لنقل الغاز الطبيعي الى عشرة معامل ومحطات كهرباء الى بغداد    1966( الفرنسية عام  االتفاق مع شركة )سبي باتينيول -
 ، وهذه االنابيب الزالت تعمل الى الوقت الحالي .  

انشاء مشروع انابيب الغاز الطبيعي من معمل استخالص الكبريت في كركوك الى معمل الغاز السائل في التاجي و مصفى الدورة في   -
 . 1967-1958غداد حيث يتم فصل الغازات وتجهيزها لالستخدامات المنزلية والصناعية ، وكان انجاز المشروع بالكامل بين عام ب

 (خريطة العراق االدارية1الخريطة )

 
 . 2016لعام   1:1000000المصدر : وزارة الموارد المائية العراقية ، الهيأة العامة للمساحة ، خريطة العراق االدارية بمقياس 

 .  1977مشروع استثمار غاز الرميلة وتجهيز معمل البتركيماويات ومعمل انتاج الغاز السائل عام  -
 الستثمار كافة الغازات المصاحبة لحقول كركوك وباي حسن وجمبور )في مرحلة الحقة( .  1984مشروع غاز الشمال الذي انجز عام  -
( ومعامل مجمع الخزن  NGL  3و2( ومعملي خور الزبير )1فصل السوائل في الرميلة الشمالي) مشروع غاز الجنوب والذي يشمل معمل   -

  1989الى عام    1978( ، وبسبب الحرب العراقية االيرانية .  اخذ انجاز المشروع وقتا طويال من عام  LPG  3و2و1والتصدير في ام قصر )
 عندما تم التشغيل االولي . 

النفط وشركة شل الهولندية على مشروع اعادة تاهيل منشآت غاز الجنوب والتي دمرت في عقد التسعينات  تم االتفاق بين وزارة  2009عام  -
وتم تصدير كميات محدودة من الغاز السائل    2017. وانجز جزء من المشروع عام    2003من القرن الماضي واثناء وبعد غرو العراق عام  

 وع لم يتم االفصاح عنها وغير معروفة .   ، اما الجزء االكبر من نسب ومراحل انجاز المشر 
 شركات الغاز العراقية    -2
: تعد من اقدم المؤسسات التي تم تشكيلها في العراق وهي شركة حكومية عراقية تعني بإنتاج الغاز في شمال    شركة غاز الشمال - أ

( في  1400العراق. وتقع الشركة في كركوك. تم تأسيس المنشأة العامة لصناعة الغاز في المنطقة الشمالية استناًدا إلى القرار ذي الرقم )
  1997لسنة   22( من قانون الشركات رقم 7وتعديالته واستناًدا إلى المادة )  1976( لسنة  101فط لرقم )وقانون تنظيم وزارة الن  1/9/1980

 : (2) .وتقوم الشركة بعدة مهام من اهمها  1998/ 1/6تم استحداث شركة غاز الشمال )شركة عامة( واعتبارًا من 
 القيام باستالم الغاز من الحقول الشمالية ومعالجته  .  -1
 صناعة الغاز الجاف وتجهيزه لغرض ايصاله الى مواقع االستهالك اومنافذ التصدير عبر شبكة االنابيب.   -2
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 فضال عن صناعة الغاز السائل وتجميعه ومزجه وكبسه في خزانات وايصاله الى معامل التعبئة او منافذ التصدير .   -3
 ة وخطوط االنتاج واقامة المنشآت المكملة لها والجديدة . االشراف والتنفيذ على مشاريع التطوير والتوسيع للمنشآت الغازي -4
. وموقعها ومركزها الرئيسي في  مدينة البصرة ولها  1998تم تأسيس شركة غاز الجنوب ) شركة عامة ( عام  :    شركة غاز الجنوب -ب

من خالل تصنيع الغاز السائل والغاز    مكاتب وفروع اخرى . وتسعى الشركة الى المساهمة في دعم االقتصاد الوطني في مجال القطاع النفطي
 :  (3)الجاف الغراض االستهالك المحلي والتصدير وبما يحقق اهداف خطط التنمية والخطط المعتمدة في وزارة النفط ، وتهدف الى

 استالم الغاز من الحقول الجنوبية ومعالجته . -1
 االستهالك ومنافذ التصدير عبر شبكة االنابيب . صناعة الغاز الجاف وضغطه بهدف ايصاله الى مواقع  -2
 صناعة الغاز السائل وخزنه وخلطه وضغطه لغرض ايصاله الى معامل التعبئة .  -3
 تطوير وتوسيع معامل الغاز وخطوط االنتاج واقامة المشاريع والخطوط المكملة لها والجديدة. -4
 ادارة وتنفيذ جميع االعمال الفنية والخدمية بما يدعم انشطتها .  -5
عاًما بين شركة غاز الجنوب العراقية   25، تم تأسيس شركة غاز البصرة كمشروع مشترك لمدة    2013: في عام    شركة غاز البصرة  -ج

شترك تم تأسيسه لتحقيق اهداف استراتيجية % . الشركة هي مشروع عراقي م5% وشركة ميتسوبيشي بنسبة  44% وشركة شل  51التي تمتلك  
ليل في مجال الطاقة في العراق ولزيادة استثمار موارد الغاز الطبيعي وتحقيق االستقالل في مجال الطاقة. والشركة واحدة من أكبر مشاريع تق

 : (4)لعراق والتنويع االقتصادي وتهدف الىحرق الغاز في العالم . وتلعب شركة غاز البصرة دوًرا حيوًيا في تحقيق استراتيجية الطاقة في ا
الغاز الطبيعي المصاحب من الرميلة وغرب القرنة   -1 الغاز   1جمع ومعالجة  النفط( ، وتحويل  الترخيص األولى لحقول  والزبير )جولة 

 المشتعل إلى طاقة أنظف. 
من ثالثة ماليين ونصف منزل عراقي. باإلضافة    توفير الغاز الجاف لمحطات توليد الكهرباء في جنوب العراق النتاج الكهرباء ألكثر -2

 إلى الغاز الجاف . 
إنتاج غاز البترول المسال )غاز الطهي( لتلبية احتياجات السوق المحلية ، وتحويل العراق من مستورد إلى مصدر لغاز البترول المسال   -3

 ال في العراق .% من الطلب على غاز البترول المس80وكذلك المكثفات ، وهي توفر اليوم أكثر من 
 حقول الغاز الطبيعي والغاز المصاحب )للنفط( في العراق -3
ان عمليات التنقيب االولية في العراق في نهايات القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين كشفت عن وجود كميات كبيرة من الغاز انذاك   

افها ولم يستثمر الغاز منها بشكل صحيح ؛ الن الشركات النفطية االجنبية  في الحقول النفطية المنتجة فضال عن الحقول الغازية التي تم اكتش
نة بانتاج  ركزت على انتاج النفط دون االلتفات الى الغاز اال بقدر ما يؤثر على انتاج النفط ؛ بسبب سهولة انتاج النفط ونقله واستعماله بالمقار 

تطور صناعة الغاز في العالم واتساع الطلب عليه اصبح االهتمام بصناعة الغاز امر    الغاز االكثر تعقيدا واالقل طلبًا في تلك الفترة . وبعد
ضروري وملح وهنا بدأ االهتمام من قبل الشركات وتطلب االمر معرفة نسب المواد المكونة للحقل  وتصنيفها الى حقول غازية او نفطية او  

 . (5)حسب المواد  الهيدروكاربونية  مشتركة ، واصبح لدينا في العراق العديد من الحقول المصنفة 

 ( : 2وفيما ياتي تصنيف الحقول في العراق واهم تلك الحقول والموضحة في الخريطة )  

: هي الحقول التي تكون نسبة الغاز فيها عالية جدا ، وان كان فيها القليل من المواد والسوائل الهيدروكاربونية   حقول الغاز الطبيعي -1
 االخرى اال ان النسبة االكبر من الغاز ، وبعض هذه الحقول منتجة وبعضها غير منتجة قيد التطوير او متروكة . ومن اهم هذه الحقول :

من قبل شركة النفط الفرنسية ، واستمرت عمليات الحفر في الحقل ليتم   1969لبصرة ، اكتشف عام  سيبه : يقع الحقل جنوب شرق ا - أ
تم توقيع   2011اكتشاف الغاز بكميات كبيرة بما يقارب واحد ترليون قدم مكعب ، اال ان الحقل لم يدخل االنتاج في تلك الفترة . وفي عام  

 .  (6) مليون قدم مكعب باليوم 100ي الكويتية، وحاليا الحقل ينتج غاز بحوالي  عقد تطوير الحقل مع شركة تيباو التركية وانرج
من قبل شركة نفط العراق ، ويقع شرق مدينة كركوك ، اكتشف   1958جمجمال :  هو من الحقول العراقية القديمة ، اذ تم اكتشافه عام    -ب

قامت حكومة اقليم كوردستان    2007مر ذكره لذلك ترك الحقل . وفي عام  الغاز بكميات كبيرة ولم يكن هناك اهتمام بانتاج الغاز انذاك كما  
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بتوقيع عقد مشاركة لتطوير حقلي خورمور وجمجمال مع شركة دانة غاز االماراتية ، تم تطوير الحقل االول المنتج حاليا وترك حقل جمجمال 
 .  (7)الى مرحلة الحقة وهو االن في مرحلة التطوير

متر وبسبب الحصار    5000على عمق    1993ي محافظة االنبار )جنوب القائم( ، تم اكتشاف الغاز في الحقل عام  عكاز : يقع الحقل ف -ج
ترليون قدم مكعب . وفي عام   6-2االقتصادي والموقع الجغرافي البعيد عن منشات النفط والغاز ؛ ترك الحقل ولم يطور ، وتقدر كمياته من 

ركة كوكاز الكورية ، ضمن جولة التراخيص الثالثة الخاصة بالحقول الغازية حيث باشرت الشركة  تم توقيع عقد تطوير الحقل مع ش  2011
بأعمال تطوير الحقل والتعاقد على المواد ومعدات تكرير الغاز، ولم تستطيع الشركة اكمال اعمالها بسبب االحداث االمنية و ادت مجموعة  

بالتواصل مع عدة شركات إقليمية وعالمية رصينة لغرض التوصل الى أتفاق يحقق االهداف    . تقوم الوزارة(8) المفاوضات الى انسحاب الشركة
                              المخطط لها بتطوير الحقل وإنتاج الغاز ، لم يتم التوصل الى اتفاق او التعاقد مع أي من هذه الشركات لغاية االن.                   

المصدر : )من عمل الباحث( اعتمادا على :    fanack.com/ar/fanack-energy/Iraq 

المنصورية : اكتشف الحقل الذي يقع  في محافظة ديالى في ثمانينات القرن الماضي ، حيث تم اكتشاف الغاز بكميات كبيرة تقدر من    -د
، توقف العمل في الحقل بسبب الحرب العراقية   ويعد ثاني أكبر حقل غازي بعد حقل عّكاز في محافظة األنبارترليون قدم مكعب     4-5

، ولم يباشر وتم التعاقد مع شركة تيباو التركية وانرجي الكويتية وكوجاس الكورية الجنوبية    2010رح الحقل للتطوير عام  االيرانية . تم ط
أعادت وزارة النفط    2021وفي عام  .  ائتالف الشركات الثالث بالعمل في الحقل بسبب الظروف األمنية التي كانت تسود منطقة الحقل آنذاك

ازي في جولة التراخيص السادسة التي نظمتها دائرة العقود والتراخيص البترولية، وفازت  شركة سينوبك الصينية طرح حقل المنصورية الغ
 .                          (9) %49( وحصة شركة سينوبك الصينية %51بالعقد ، على أن تكون شركة نفط الوسط شريكًا حكوميًا بنسبة )

:  وهي التي يوجد فيها نسبة جيدة من النفط الخفيف وكميات ونسب كبيرة من الغاز ، اذ يكون الغاز على شكل قباب    حقول النفط الخفيف 
 تعلو النفط الذي يكون في اسفل الحقل  ومن اهم هذه الحقول : 

العراق ، وهو من   من قبل شركة نفط  1953باي حسن : يقع الحقل شمال غرب مدينة كركوك بموازاة حقل كركوك تم اكتشافه عام   - أ
الحقول الكبيرة والذي ينتج كميات كبيرة من النفط مما يرفع من كميات الغاز المصاحب في الحقل فضال عن ارتفاع  نسبة غاز كبريتيد  

الغاز    الهيدروجين الذي يتم عزلة داخل الحقل اعتمادا على محطات عزل الغاز الثالثة التابعة للحقل . علما ان اول انتاج الحقل كان من
. وحاليا    1961والذي كان يحقن في مكمن حقل كركوك لرفع الضغط داخل الحقل ، وتم االستعاضة عن الغاز بالماء بعد عام    1957عام  

 .   (10) يرسل غاز الحقل الى شركة غاز الشمال ويستهلك في عدة مجاالت
بدأ    1959وصنف من الحقول الكبيرة ،. عام    من قبل شركة نفط العراق  1954جمبور : يقع جنوب حقل كركوك ، اكتشف عام    -ب

انتاج الغاز من الحقل بصورة رئيسة بعد معالجته في معمل التركيز ومحطة العزل التابعة للحقل ، حيث كان يستعمل في معالجة نفط كركوك  
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ة غاز الشمال ويستهلك في عدة مجاالت وفي العمليات االخرى المرتبطة بانتاج النفط الخام. وحاليا ترسل نسبة كبيرة من غاز الحقل الى شرك
 .    (11) قدم مكعب لكل برميل 1420وجزء يتم حرقه بمشاعل في الحقل . ويقدر الغاز المصاحب  المنتج في الحقل 

من قبل شركة نفط العراق ولم يكن هناك سوق للغاز في ذلك الوقت ولذلك تم صرف النظر عن    1953خورمور: اكتشف الحقل عام  .  -ج
مليار قدم    3تم استئناف العمل في الحقل ليتم تأكيد كميات الغاز الكبيرة في الحقل والتي تقدر بحوالي    1988الحقل  ، وفي عام  تطوير  

قامت حكومة اقليم كوردستان بتوقيع عقد مشاركة مع شركة  2007مكعب واستمر العمل الى ان توقف اثناء حرب الخليج الثانية . في عام 
ية لتطوير الحقل وانتاج الغاز ، وحاليا يتم ارسال الغاز المنتج في الحقل الى محطات توليد الكهرباء في اربيل والسليمانية دانة غاز االمارات

 .               (12)، باالضافة ال نتاج الغاز السائل وتعبئته باألسطوانات وتسويقه محليا 
: يشكل النفط في هذا النوع من الحقول النسبة االكبر من المواد الهيدروكاربونية في الحقل ، وقليل من الغاز   حقول النفط االعتيادية -2

الذي يوجد اما مذاب في النفط ويستخلص عند تنقية النفط او حر ويتحرر عند خروج النفط من البئر ، ويطلق على هذا النوع من الغاز  
 ة االكبر من الغاز المنتج في العراق حاليا . ومن اهم هذه الحقول :   )بالغاز المصاحب( ، وهو يشكل النسب

من قبل شركة نفط العراق وكان يعتبر اكبر حقل   1927كركوك : كما معلوم ان الحقل يصنف على انه حقل عمالق ، اكتشف عام   - أ
دية في خمسينات القرن الماضي . وبسبب انتاج  للنفط في العالم لمدة عشرون عاما الى ان اكتشف حقل الغوار في المملكة العربية السعو 

قدم مكعب لكل برميل( . قسم منه يستخدم في    230كميات كبيرة من نفط الحقل فان الغاز المصاحب )المذاب( يكون بكميات كبيرة  )تقدر  
 .(13) الحقلعمليات انتاج النفط ضمن منشات الحقل او ينقل الى  شركة غاز الشمال بعد معالجته ، وقسم يحرق داخل  

من قبل شركة نفط البصرة المحدودة ، ويقع الحقل غرب البصرة ، وهو من الحقول الكبيرة والتي  1948الرميلة : اكتشف الحقل عام    -ب
تم التعاقد مع شركة بريطانية واخرى صينية ضمن جولة التراخيص االولى ، لرفع الطاقة االنتاجية   2010تنتج النفط الخفيف . في عام  

مليون برميل / اليوم . وكون الحقل ينتج كميات كبيرة من النفط ونوعية النفط الخفيف فان    3من واحد مليون برميل الى ما يقارب  للحقل  
 .    (14)قدم مكعب لكل برميل نفط( والذي يستغل جزء منه وجزء كبير يحرق  700الغاز المصاحب في الحقل يكون بكمية كبيرة ) ما يقارب 

من قبل شركة نفط البصرة المحدودة ، وهو من الحقول الكبيرة )يقدر   1948الحقل الذي يقع غرب مدينة البصرة عام  الزبير : اكتشف   -ج
قدم مكعب لكل برميل( . تم طرح الحقل     660مليار برميل( وينتج نفط خفيف لذلك ترتفع فيه نسبة الغاز المصاحب )تقدر    7االحتياطي  

الشركات منها شركة كو غاز الكورية وشركة ايطالية . وشمل العقد مجموعة اعمال منها حفر االبار للتطوير وتم التعاقد مع مجموعة من  
 .(15) ميكا( باالضافة لتحديث المنشآت والعمل الحقلي 740وانشاء محطة لعزل الغاز ومحطة غازية لتوليد الكهرباء )

الحقول الكبرى في العراق والعالم . وكان الحقل ينتج ما يقارب ،  من   1973( : يعد حقل القرنة الذي اكتشف عام  2، 1غرب القرنة ) - د
الف برميل / يوم . تم طرق الحقل للتطوير ضمن جولة التراخيص االولى ، وتم توقيع عقد اول مع شركة اكسون االمريكية ورويال    200

(. وشمل تطوير الحقل اعمال التحديث 2غرب القرنة )  (، والعقد الثاني مع شركة لوك اويل الروسية لتطوير1الهولندية لتطوير غرب القرنة )
)مثل محطة   (16)ميكا ( فضال عن خدمات البني التحتية  126والحفر وانشاء محطة عزل الغاز المصاحب وانشاء محطة كهرباء غازية )

 تحلية مياه البحر ، والموقع السكني وغيرها( .   
العراق على المنطقتين الشمالية والجنوبية والتي تشكل معامل التركيز والحقول  خطوط نقل الغازتتوزع شبكة خطوط نقل الغاز في  -4

محاور رئيسية لهذه الشبكة . وتعمل هذه الشبكة بشكل جزئي او كامل حسب المنطقة نتيجة الظروف االمنية والسياسية واالقتصادية 
يتضح ان هناك مجموعة من الخطوط التي تنقل الغاز داخل   ( ،1. ومن خالل الجدول )  (17)الداخلية والخارجية التي يمر بها العراق

العراق من الحقول الى معامل التركيز ومحطات الضخ والى شركات الغاز والصناعات وهذه الشبكة من االنابيب ذات حجوم واطوال  
 الحديد والسيارات الحوضية.  مختلفة ، فضال عن خطوط النقل الى مراكز التوزيع والمستودعات . اضف الى ذلك النقل بواسطة السكك

 (خطوط نقل الغاز في العراق1جدول )
 القطر/عقدة  الطول/ميل   الخطوط 
 T 241 16* 4محطة الضخ في  –كركوك  
 20 36 كركوك   –جمبور  
 12 20 كركوك -باي حسن  
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 16 22 محطة كهرباء الدبس –كركوك  
 16 65 الفاو –الزبير  
 18 40 البصرة  -الرميلة  
 14 15 النجيبية -البصرة  
 10 12 ابو الخصيب –البصرة  
 16 190 بغداد  –بيجي  –كركوك  
 8 190 بغداد التاجي  –بيجي  –كركوك  
 - 84 الناصرية   -الرميلة  
 - 88 الموصل  -كركوك  
 - 167 القائم  –كركوك  

وصوال الى سوريا لضخ الغاز كوقود للتوربينات في محطات ضخ النفط في العراق   4*هو خط نقل الغاز بين كركوك ومحطة ضخ ت 
 . 97-95ليث سالم عبد رضا ، جعفر طالب احمد ، مصدر سابق ،ص وسورياالمصدر : اعتمادا على :  

 ثانيًا : احتياطي الغاز في العراق واالنتاج واالستهالك 
ترليون قدم مكعب ، واحتياطي محتمل وغير مكتشف حوالي    126.7الغاز العراقي يمتلك العراق احتياطي غازي ثابت يقدر    احتياطي-1

من الغاز الطبيعي    % 20من االحتياطي الغازي العراقي هو غاز مصاحب )المنتج مع النفط ( ،    %70ترليون قدم مكعب ، وان    332
من احتياطي  %2.4ز القبة )قبة غازية فوق حقول النفط( . ويشكل االحتياطي الغازي العراقي من غا %10الحر )من الحقول الغازية( و 

ة  الغاز العالمي . وتشير الدراسات ان العراق يمتلك خزين نفطي كبير اذا ما تم استكشاف جميع المناطق العراقية مثال ذلك المنطقة الغربي
حتياطي الغاز العراقي يقع في جنوب العراق في الحقول االنفة الذكر )الزبير والرميلة التي لم تستكشف منها مساحات واسعة . وان معظم ا

من الحقول الشمالية )كركوك وجمبور وخورمور   %17من الغاز العراقي ، و    %73وغرب القرنة والسيبه وغيرها (  وتستحوذ على حوالي  
 .   (18)وغيرها(

هو غاز مصاحب الستخراج    % 70ان انتاج الغاز في العراق ارتبط بانتاج النفط منذ نشوء الصناعة النفطية ، اذ    انتاج الغاز في العراق  -2
( يتضح ان انتاج    1( والشكل )  2النفط )كما سبق ذكره( . وبالتالي فان كمية انتاج الغاز مرتبطة بانتاج النفط .  ومن خالل الجدول )  

من النفط اذ كان العراق خاضع    ( مليون برميل45.57( مليون قدم مكعب قياسي مقابل )14723كان  )  2001العراق من الغاز عام  
كانت اقل كمية منتجة من الغاز والنفط   2003للعقوبات المفروضة عليه بعد احداث غزو الكويت وفرض الحصار االقتصادي . وفي عام  

نتها الحقيقية نتيجة االحداث الناجمة عن االحتالل االمريكي للعراق . بعد ذلك بدأت محاوالت حكومية العادة الصناعة النفطية الى مكا
( مليون 14000في العراق ولكنها كانت بطيئة ومتعثرة بسبب االوضاع االمنية ، وخالل السبع سنوات الالحقة ظل  االنتاج يتراوح بحدود )

مقابل   20496كان بلغ    2012، وفي عام    17520عندما بدأ انتاج الغاز باالرتفاع ليصل الى    2008قدم مكعب قياسي ، الى عام  
من النفط ؛ بسبب زيادة كمية االنتاج من النفط بعد جوالت التراخيص التي قام بها العراق ليستمر انتاج النفط   ( مليون برميل1062.85)

( من النفط ، وهو اعلى مستوى انتاج وصل  1656.58( مليون قدم مكعب قياسي مقابل )32699ليبلغ )  2019والغاز باالرتفاع الى عام  
انخفضت كمية الغاز والنفط المنتجين بسبب ازمة كورونا وانخفاض الطلب العالمي    2020. وفي عام    2020  -  2001اليه للمدة من عام  

ح بعد اغالق وتوقف العديد من االنشطة االقتصادية والخدمية ان جهود وزارة النفط المبذولة في سبيل استغالل الغاز وتحويله الى مورد مرب
لحاجة المحلية هي جهود كبيرة ولكنها غير كافية . ومن الضروري معالجة النقص الحاصل في تذبذب ، السيما في توليد الكهرباء وسد ا

االنتاج ، وهناك كميات كبيرة من الغاز المصاحب المحروق التي يمكن ان تسد الحاجة المحلية ، اذ قدر كمية الغاز المحروق في العراق 
وهي تمثل ما يقارب نصف الكمية المنتجة في تلك السنة )المبينة في الجدول االنف ،    (19) 2016مليار متر مكعب سنويا عام    16حوالي  

 الذكر(    

( مليون 10417بلغ )   2001( نالحظ ان استهالك العراق للغاز عام  2( والشكل )   3استهالك الغاز في العراق من خالل الجدول )  -3
(، وتثمل  2مجموع اإلنتاج في نفس العام )المذكر انفا في الجدول  ( من% 71( مسجال نسبة استهالك )4272متر مكعب قياسي واحرق )
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  –  2001الكمية المحروقة الغاز المصاحب لعمليات استخراج النفط . وتعد النسبة االخيرة اعلى نسبة استثمار للغاز حققها العراق للمدة  
( ؛ بسبب توقف العديد من  15662( والمحروق )8851( اذ بلغ االستهالك )%36اذ بلغت )  2015. اما اقل نسبة فكانت عام    2020

بلغت كمية   2020الصناعات واالنشطة بسبب االحداث االمنية التي رافقت سقوط عدة محافظات بيد الجماعات االرهابية . وفي عام  
%( اي ما يقارب    52( مسجال نسبة استهالك )28738من كمية االنتاج البالغة )  ( مليون متر مكعب قياسي  14812الغاز المستهلك )

النصف ، والنصف االخر يهدر من خالل الحرق.ان نسب استهالك الغاز في العراق قليلة بالمقارنة باإلنتاج فضال عن الكميات الكبيرة  
المحروقة ، وهذ يؤدي بالعراق الى استيراد كميات كبيرة من الغاز لسد الطلب المحلي  ، ومن اهم االسباب التي ادت الى تدني نسب  

 :  (20) تهالك الغاز المنتج ما ياتياس
 ضعف التخطيط وانعدام الرؤية االستثمارية الصحيحة الستغالل الثروة الهيدروكاربونية الطبيعية المتاحة . -1
 عدم استغالل الغاز المصاحب ال نتاج النفط خصوصا بعد جوالت التراخيص وزيادة االنتاج  .   -2
ت بتروكيمياوية  قادرة على استيعاب كمية الغاز المنتج خصوصا الغاز المصاحب مما تراجع الصناعة في العراق وعدم وجود صناعا -3

انعكس سلبا على استغالل الغاز وتحويله الى منتج جاهز لالستعمال بشكل كامل ، فضال عن توقف العديد من المصانع ومحطات توليد 
 الطاقة الكهربائية وقدمها .

ت والخالفات فيما يخص استغالل الثروة ومنها الخالف مع اقليم كوردستان ، وغياب قانون  االوضاع السياسية واالدارية والتقاطعا -4
(انتاج النفط 2موحد للنفط والغاز يشمل كل مناطق العراق . اضف الى ذلك الكلف المالية العالية التي تتطلبها منشآت صناعة الغازجدول )

 2020- 2001والغاز في العراق للمدة  
 انتاج النفط  السنة 

 مليون برميل 
 انتاج الغاز

 مليون متر مكعب قياسي 
2001 945.57 14723 
2002 806.10 13753 
2003 564.41 9781 
2004 733.10 14171 
2005 681.69 13723 
2006 725.67 14152 
2007 754.99 14371 
2008 842.95 15516 
2009 864.94 17520 
2010 872.27 16887 
2011 945.57 18692 
2012 1062.85 20496 
2013 1106.83 21386 
2014 1121.49 22361 
2015 1260.76 24316 
2016 1509.98 29326 
2017 1531.97 29870 
2018 1546.63 31358 
2019 1656.58 32699 
2020 1444.01 28738 
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، االحصاءات النفطية،بيانات    2021- 2020المصدر : وزارة التخطيط العراقية ، الجهاز المركزي لالحصاء ، المجموعة االحصائية السنوية  
 2020-2001(انتاج النفط والغاز في العراق للمدة 1شكل )cosit.gov.iq/documents/AAS2021/18.pdمنشورة 

 

 2020-2001(االستهالك والمحروق من الغاز في العراق ونسب االستهالك للمدة 3(جدول )2)المصدر : اعتمادا على الجدول  
 استهالك الغاز  السنة 

 قياسي  متر مكعب مليون 
 المحروق 

 
 نسبة االستهالك 

% 

2001 10417 4272 71 

2002 10417 3314 76 

2003 5542 4239 57 

2004 7213 6958 51 

2005 7083 6640 52 

2006 6979 7173 49 

2007 7372 6998 51 

2008 9275 6241 60 

2009 10140 7380 58 

2010 9313 7574 55 

2011 8991 9071 48 

2012 8520 11976 42 

2013 8954 12432 42 

2014 8981 13383 40 

2015 8851 15662 36 

2016 11612 17714 40 

2017 13231 16639 44 

2018 14552 19834 46 

2019 15453 17258 47 

2020 14812 14173 52 

، االحصاءات النفطية ،    2021-2020المصدر : وزارة التخطيط العراقية ، الجهاز المركزي لالحصاء ، المجموعة االحصائية السنوية  
االستهالك في العراق تتاح فرص توجيه وفي ظل تفوق انتاج الغاز على  cosit.gov.iq/documents/AAS2021/18.pdبيانات منشورة  

الفائض نحو التصدير لتعزيز اقتصاد العراق وتنويع الصادرات السيما في ظروف تراجع الطلب على النفط او تراجع االسعار . اضف الى  
ود( الى استخدام الغاز  ذلك هناك فرص الستخدام الفائض من الغاز نحو تحويل محطات الطاقة التي تعمل بالوقود السائل )مثل النفط االس

(استهالك وحرق الغاز في العراق ونسب االستهالك للمدة 2.شكل )   (21)الذي يمتاز بمزايا ايجابية عديدة معروفة في توليد الطاقة الكهربائية
2001-2020 
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 ( 3المصدر : اعتمادا على الجدول )
 ثالثا :  االفاق المستقبلية لتطوير صناعة الغاز في العراق  

لك العراق فرص مستقبلية كبيرة لتطوير صناعة الغاز ، وهناك عدة سبل واستراتيجيات باالمكان ان يسلكها العراق في هذا المجال  يمت
 اهمها ما ياتي : 

ات  انشاء مشاريع بنية تحتية متطورة : ان تجميع الغاز ومعالجته ونقله ، ووقف حرق الغاز المصاحب للعمليات النفطية تعد من االولوي  -1
طوير واستثمار  االستراتيجية لتطوير صناعة الغاز . فضال عن االسراع بانجاز المشاريع قيد االنشاء ، ومن المشاريع ذات االولوية هو ت

( مليون قدم مكعب قياسي باليوم الى   1000الغاز في شركة غاز البصرة  الرامية لتنفيذ مجموعة مشاريع تستهدف زيادة االنتاج من )
مليون قدم مكعب قياسي من خالل تنفيذ مشاريع الستثمار وانتاج   2400ون قدم مكعب قياسي وصواًل الى الطاقة الكلية  ( ملي1400)

( . باالضافة لمشاريع اخرى الستثمار الغاز  في محافظات ذي قار وميسان وحقل المنصورية ومشروع 2025-2021الغاز الجاف للفترة)  
، والذي يتضمن اربع مشاريع منها مشروع إنشاء مجمع   2021ايلول    5مع شركة توتال  الذي وقع في  عكاز والمضي قدما بتنفيذ االتفاق  

مليون قدم مكعب قياسي ، لغرض استثمار الغاز المحروق من حقول النفط، ما   600غاز أرطاوي )المشروع الثاني في االتفاقية( بسعة  
 LPGبرميل يوميًا، وإنتاج كمية من الغاز المسال    12000كمية مكثفات تقدر بـ  يؤدي إلى تقليل استيراد الغاز من دول الجوار، وإنتاج

  ( 22) طن يوميًا للسوق المحلية، فضاًل عن إدخال التكنولوجيا الحديثة، وتدريب المالكات العراقية، وتوفير فرص عمل للمواطنين"  3000تقدر بـ
مقمق مع شركة سينوبيك    300( البرام عقد تطوير حقل المنصورية الغازي في ديالى بطاقة  2022يناير    20وهناك اتفاق اولي )في  

  (23).الصينية
من الواضح أن خيار التصدير سيكون احد الخيارات المفضلة لدى العراق ، نظرًا لكون الغاز المصاحب هو منتج  تصدير الغاز :  -2

ية إنتاج النفط ، وإن إمدادات الغاز الطبيعي سوف تستمر في النمو حتى بعد تغطية الطلب المحلي  ومن المحتمل أساسي في عمل 
 2025بداية  أن يحقق العراق فائضا كبيرا من الغاز الطبيعي بعد انجاز المشاريع النفطية والغازية الحالية والمخططة وصوال الى عام  
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ميات الفائضة ، وقد يكون هناك العديد من أسواق التصدير المحتملة تركيا وسوريا وأوربا باإلضافة ، وبالتالي سيحتاج إلى تصريف الك 
إلى العديد من دول مجلس التعاون الخليجي بحاجة إلى واردات الغاز. ويتطلب التصدير ألي من هذه األسواق إنشاء خطوط أنابيب  

. "ولحل المشكلة المتعلقة بالفائض المؤقت لصالح التصدير    ( 24) دير الغاز خاصة، وسيتطلب األمر إبرام التزامات طويلة األجل لتص 
هؤالء المستوردين فمن الضروري الحفاظ على هذا الفائض على األمد  فمن الضروري إبرام اتفاقات مع المستوردين. وإلبرام االتفاقات مع

إيجاد المستوردين وتأمين احتياطيات جديدة مما يتطلب التركيز على أال وهما   الطويل ، وبالتالي  فإن العراق عليه مهمتان مترابطتان 
باالتفاقيات   الغرض مقارنة  لهذا  النجاح  لتحقيق  أكثر مالئمة  الثنائية  االتفاقيات  القريب. وتعتبر  المدى  الجدوى في  ذات  االحتماالت 

ول .  وبناء على ترتيب األولويات، بإمكان العراق متعددة األطراف، كما أن خطوط األنابيب األقصر أكثر مالئمة من المسارات األط 
وهي  أال  الخطوات  من  عدد                               :(25) "اتخاذ 

مليار قدم مكعب    0.4إعداد اتفاق تجاري لتوريد الغاز إلى الكويت وإعادة تأهيل خط أنابيب الكويت القائم. ويمكن أن يوفر حوالي    - أ 
 .يومياً 
بناء منشأة للغاز الطبيعي المسال في البصرة. وبالنسبة لمحطة تسييل الغاز هذه تعد توسع اختياري بطاقة انتاجية تبلغ انجاز    - ب 

0.6  .                                  . يوميا  مكعب  قدم    مليار 
ية.وسوف تستلزم كل فرصة من هذه السعي إلجراء مناقشات تصدير منفصلة وفورية مع تركيا واألردن والمملكة العربية السعود   - ج 

الفرص على ضرورة ابرام اتفاق ثنائي وانشاء حقل أنابيب جديد لكل طرف وقد تصل الطاقة اإلجمالية لكل هذه الفرض في حالة نجاحها 
ى النهاية. ومن مليار قدم مكعب يوميًا. والوقت مهم في هذا الجانب اذ ان  األمر يتطلب اتخاذ إجراء مبكر ومتابعة سريعة حت  32إلى  

التصاميم والشروع    الضروري إطالق المناقشات التجارية والتوقيع على مذكرات التفاهم، وتحديد االشتراطات الفنية والتجارية، يليه وضع 
 بالتنفيذ 

ار موازي للتنقيب عن مع تقدم األنشطة التسويقية وتلك المتعلقة بإنشاء البنية التحتية الالزمة، ينبغي اتخاذ مسالتنقيب عن الغاز :    -3
 الغاز وإنتاجه. ويتمثل الهدف من هذه الجهود في توفير القدرة اإلنتاجية الكافية للغاز للحفاظ على االلتزامات التصديرية طويلة األجل

حقيق التوزان. لذا واستمرار الوفاء باالحتياجات المحلية طويلة األجل على الغاز. وينبغي إدارة هذه الطاقة الجديدة باعتبارها مصدرًا لت 
يجب إجراء المعايرة لإلنتاج الفعلي للغاز بحيث يتوافق مع األحجام المتطورة للعرض والطلب والتصدير وذلك لتجنب حرق الغاز الفائض 

غاز ان تحقيق المرونة اإلنتاجية من هذا النوع يتطلب تطوير قطاع الغاز الحر. ويمثل هذا النوع من ال .    أو حاالت النقص المتقطعة 
بالمئة من احتياطيات الغاز اإلجمالية المقدرة في العراق، إال أنه نظرًا لوفرة الغاز المصاحب الناتج عن إنتاج حقول النفط   60حوالي  

النفط قد دعت جولة التراخيص الرابعة الصادرة من وزارة  ل   فإن احتياطيات الغاز الحر لم ترقى إلى هذه المرحلة من التطوير حتى اآلن .
إلى البحث عن الغاز الحر في سبع مناطق لحقول الغاز الحر وتطويرها باإلضافة إلى حقول النفط اإلضافية. وحسب التقديرات، فإن 

مليار قدم   3تريليون قدم مكعب من احتياطيات الغاز بما يجعلها قادرة في نهاية المطاف على إنتاج    30حقول الغاز الحر تحتوي على  
متوسط . إال أن جولة التراخيص الرابعة لم تلقى استجابة متحمسة، ومن المحتمل أن يكون ذلك ناتج عن ضعف جاذبية مكعب يوميًا ك 

العائد مقابل المخاطر. ويجب إعطاء األولوية لتطوير هذه االحتياطيات من الغاز. وينبغي أن تنص العقود على مسألة إعداد تقديرات 
إمكانية الوفاء بااللتزامات التصديرية طويلة األجل، وينبغي أيضا وضع إطار للعقود يحفر تطوير   مبكرة عن االحتياطيات للتأكيد على 

القدرة اإلنتاجية مع الحفاظ على المرونة في إدارة مخرجات االنتاج. وينبغي على العراق أن يفكر في إجراء انشطة التنقيب بنفسه من 
 .  ( 26)ت تراخيص مستقبلية بشان عقود التطوير خالل الجهات التابعة لوزارة النفط وإصدار جوال 

تلبية الطلب العالمي : ان موقع العراق الجغرافي يوفر له فرص كبيرة  لتلبية الطلب العالمي المتزايد من الغاز . وقد ابدت الدول   - 4
ن العالقات الروسية االوكرانية متوترة  المجاورة رغبتها توقيع عقود توريد الغاز عبر تركيا وصوال الى اوربا عبر خط نابوكو ، السيما وا

)مع وجود حرب حالية بين البلدين( فضال عن التوريد عبر بحر قزوين ، كما ابدت دول الخليج رغبتها لربط غاز العراق مع الخط 
 ( 27)العربي او الخليجي . 

رة جدا السيما مع تزايد انتاج النفط والغاز والعمليات الحد من االثار البيئية : ان االثار البيئية الناتجة عن حرق الغاز في العراق كبي   - 5
النفطية . اذ  تؤكد دراسات عديدة على وجود حاالت مرضية ومشاكل صحية ناتجة عن صناعة النفط والغاز ، منها امراض الجهاز 
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التجمعات  والمجتمعات القريبة على   التنفسي وتزايد حاالت االمراض السرطانية واالمراض الجلدية بل وحتى النفسية ، خصوصا في 
المتحررة الى   صناعة النفط والغاز . اضف الى ذلك الكلف االقتصادية الناتجة عن التلوث ، اذ تقدر كمية غاز ثاني اوكسيد الكربون 

العراق للمدة من عام   المصاحب في  الغاز  مليون طن ، وان  وكلفة   669.587حوالي    2012  –   1970الجو والناتجة عن حرق 
ان تطوير قطاع الغاز يتطلب    ( 28) مليار دوالر.   13.391االضرار البيئية الناتجة عن حرق الغاز لنفس المدة المذكورة حوالي  اصالح  

وضع الحلول والمعالجات الالزمة للحد من الغاز المهدور حرقا او سوء استغالل واالخذ بنظر االعتبار االثار البيئية السلبية الناتجة 
 ارد المتاحة .  عن هذا النشاط ، مما يساعد على حماية البيئة واالنسان ويقلل من االحتباس الحراري ويحقق االستخدام االمثل للمو 

  االستنتاجات :
من   %2.4من غاز القبة  . وهو يشكل    %10غاز الحر و    %20من االحتياطي الغازي العراقي هو غاز مصاحب ،    %70ان   -1

 .  من الحقول الشمالية  %17من الغاز العراقي ينتج من الحقول الجنوبية ، و  %73وان حوالي    . ،  احتياطي الغاز العالمي
 ضح بين انتاج الغاز واستهالكه والكميات المحروقة على مستوى العراق .هناك تباين وا -2
ان قطاع الغاز عاني من الضعف واالهمال على مدار عقود ماضية مما ادى الى حرق كميات كبيرة وهدر للثروة الطبيعية التي  -3

 يمتلكها العراق .
لكون الغاز المصاحب هو منتج أساسي في عملية إنتاج  أن خيار التصدير سيكون احد الخيارات المفضلة لدى العراق ، نظرًا   -4

 النفط ، وإن إمدادات الغاز الطبيعي سوف تستمر في النمو حتى بعد تغطية الطلب المحلي .
ان موقع العراق الجغرافي يوفر له فرص كبيرة  لتلبية الطلب العالمي المتزايد من الغاز المحلي ، ال سيما مع وجود احتمالية كبيرة   -5

 . يحقق العراق فائضا كبيرا من الغاز الطبيعي بعد انجاز المشاريع النفطية والغازية الحالية والمخططة أن  
ان االثار البيئية الناتجة عن حرق الغاز في العراق كبيرة جدا. اذ  تؤكد دراسات عديدة على وجود حاالت مرضية ومشاكل صحية   -6

 .لف االقتصادية الناتجة عن التلوث ناتجة عن صناعة النفط والغاز . اضف الى ذلك الك
 التوصيات : 

االسراع بانجاز وتطوير مشاريع تجميع الغاز ومعالجته ونقله ، ووقف حرق الغاز المصاحب للعمليات النفطية ، فضال عن انشاء  -1
 البنى التحتية الالزمة . 

والخدمية ، وبما يسهم في الحد من هدر الثروة  ضرورة تلبية الطلب المحلي من الغاز لمختلف القطاعات االقتصادية واالجتماعية   -2
 الطبيعية وتوفير االموال وتحقيق االستخدام االمثل .  

االستفادة من التجارب العالمية والخبرات االجنبية فيما يخص تطوير صناعة الغاز ، فضال عن االستعانة بخبرات الشركات النفطية  -3
 العاملة في العراق في هذه المجال .   

الدول العربية ،  االهتمام بعملية تصدير الغاز الفائض عبر االنابيب القائمة او اضافة خطوط جديدة الى دول الجوار مثل تركيا و  -4
 .السيما وإن إمدادات الغاز الطبيعي هي في نمو مستمر ومواكبة لتطور انتاج النفط وانجاز المشاريع الغازية 

ضرورة وضع الحلول والمعالجات الالزمة للحد من االثار البيئية السلبية الناتجة عن حرق الغاز والعمليات المصاحبة ، وحماية  -5
 وتقليل انبعاث غازات االحتباس الحراري .البيئة واالنسان   
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