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 الملخص    
االهتمام باستخدام الغاز الطبيعي على نحو محدود في أواخر الخمسينات من القرن العشرين، غير أن االهتمام الواسع باستغالل وتصنيع  بدأ  

 الغاز الطبيعي لم يبدأ في العراق إال في نهاية عقد السبعينات من القرن ذاته. 
لالنبعاثات ، وهو مصدر مهم للطاقة الحرارية والميكانيكية والكهربائية في قطاعات  يتميز الغاز الطبيعي بأنه الوقود األنظف واألقل إصدارا  

اعي  النقل والصناعة والكهرباء واإلسكان ، فضال عن كونه مادة أولية للصناعات البتروكيمياوية وإلنتاج مبيدات الحشرات ومواد اإلنتاج الزر
اقة البديلة للنفط ، إذ يسهم بنحو ربع الطاقة المستهلكة في العالم .يعتمد العراق اعتمادا  ولذلك يمثل الغاز أهم مصادر الط والمواد البروتينية،

يستهلك    % من استخدام الطاقة ، اذ 15متوسطا على الغاز الطبيعي لتغطية متطلبات الطاقة ، إذ بلغت حصة الغاز الطبيعي في العراق نحو  
قم يبدو متدنيا بالقياس إلى بعض الدول الخليجية كاألمارات والكويت اللذان يستهلكان  ألف برميل مكافئ نفط / يوم ، وهو ر  88العراق نحو  

ألف برميل نفط مكافئ / يوم من    30، اذ ينتج العراق  2019برميل نفط مكافئ / يوم في سنة    1145و    1080من الغاز الطبيعي حوالي  
مليار متر    7الغاز المحروق وصل إلى    ن العربي. أ% من االنتاج  1.1  سوائل الغاز الطبيعي من وحدات معالجة الغاز الطبيعي ويشكل ذلك

ألف دوالر من    200ويخسر العراق يوميا    الغاز،دولة في العام من حيث معدالت حرق    20مكعب، ولذلك يصنف العراق من ضمن ثالث أعلى  
ونظراً ألن أغلب    مليون دوالر فقط !!!  650ال تكلف سوى    زلحفظ الغامليار دوالر سنويا ،وبالمقابل فان اقامة منظومة    7.3هدر الغاز اي  

حجم الغاز المصاحب المنتج سيكون نحو  الغاز العراقي هو من نوع المصاحب، فإن إنتاج الغاز بالعراق يتأثر بصورة رئيسة بإنتاج النفط ،فإن  
مليار متر مكعب سنوياً( ،وبالتالي فان خسارة العراق سنويا تبلغ ثالثة مليارات دوالر بسبب حرق   40مليار قدم مكعب قياسي يومياً )  3،9

شاغال بذلك المرتبة الخامسة   ،2019مليار متر مكعب سنة    3170االحتياطي العراق المؤكد من الغاز الطبيعي    غاستثماره. يبلالغاز دون  
وفي    % من االحتياطي العالمي للغاز الطبيعي في العام ذاته.1،7% من احتياطي األوبك و  3،4% من االحتياطي العربي و  6عربيا وبنسبة  

التنمية المستدامة في  دوالر، وتأتي    مليون  700مليارات و 3حال نجاح العراق في استثمار الغاز المحروق ، سيضيف مورداً سنوياً يقدر بـ 
صلها  ثالثة مجاالت رئيسة هي النمو االقتصادي، وحفظ الموارد الطبيعية والبيئة، والتنمية االجتماعية، وكل هذه المجاالت مترابطة ال يمكن ف

 ،اال ان بلداننا تفتقدها كلها ما يعني فشل التنمية المستدامة عندنا. 

Abstract  
Interest in the use of natural gas began in a limited manner in the late fifties of the twentieth century, 
but the widespread interest in the exploitation and manufacture of natural gas did not begin in Iraq until 
the end of the seventies of the same century.  Natural gas is characterized as the cleanest and least-
emission fuel, which is an important source of thermal, mechanical and electrical energy in the 
transport, industry, electricity and housing sectors, as well as being a raw material for petrochemical 
industries and for the production of insecticides, agricultural production materials and protein 
materials, and therefore gas is the most important alternative energy source for oil, as Contributes to 
about a quarter of the energy consumed in the world.Iraq relies moderately on natural gas to cover 
energy requirements, as the share of natural gas in Iraq has reached about 15% of energy use, as Iraq 
consumes about 88,000 barrels of oil equivalent / day, a figure that appears to be low compared to some 
Gulf countries such as the UAE and Kuwait who consume Of natural gas, about 1080 and 1145 barrels 
of oil equivalent / day in 2019, as Iraq produces 30 thousand barrels of oil equivalent / day of natural 
gas liquids from natural gas processing units, and this constitutes 1.1% of Arab production.That the 
burned gas has reached 7 billion cubic meters, and therefore Iraq is ranked among the third highest 20 
countries in the year in terms of gas burning rates, and Iraq loses daily 200 thousand dollars of waste 
gas, which is 7.3 billion dollars annually, and in return, the establishment of a system to save gas does 
not cost Only 650 million dollars!  Given that most of the Iraqi gas is of the accompanying type, the 
production of gas in Iraq is mainly affected by oil production, the volume of the associated gas produced 
will be about 3.9 billion standard cubic feet per day (40 billion cubic meters annually), and thus the 
annual loss of Iraq is three Billions of dollars due to burning gas without investing it.  The proven 
reserves of natural gas in Iraq are 3170 billion cubic meters in 2019, occupying the fifth Arab position, 
with 6% of the Arab reserve, 3.4% of OPEC reserves, and 1.7% of the global natural gas reserve in the 
same year.  And if Iraq succeeds in investing the burned gas, it will add an annual resource estimated 
at 3 billion and 700 million dollars, and sustainable development comes in three main areas: economic 
growth, conservation of natural resources, the environment, and social development, and all these 
areas are interrelated and cannot be separated, but our countries Missing all of them means the failure 

of our sustainable developmentbeekeeping activity in the study area, despite the importance of 
other aspects that are integral to the sustainability of the mentioned activity .
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 مقدمة:ال
اليوم تحّديات جّمة في ماسللة الشفس   هاومؤسساسات  تواجه الدول المتخلفة ومنها الدول العربية

وإدارتها وصسسسسسسسسسيايتهاي تلتي ه   عن مواردها الطبيعية واسسسسسسسسسستفمارهاي وفي تفبيا ساناها ا سسسسسسسسسساسسسسسسسسسسية  
التحديات غالبًا من عاملين أسساسسيينا اديدياد المتاساري في عدد الاسواا وما  ننه عنه من ايدياد 
ف المتذا د في الموارد الطبيعية المتوفر ي ه   التحديات  الطلب على الموارد ا سسسسسسسسسسسسساسسسسسسسسسسسسسيةي والفسسسسسسسسسسسسا

البناى   توفير أهمهاا ضسسسسسسسسسسسسسرور   وضسسسسسسسسسسسسسعا على عاتع الحوومات العربية ماسسسسسسسسسسسسسؤوليات ومهام  بير 
والخدمات ا سسسسسسسساسسسسسسسسية  مسسسسسسسبوات  هربا،ي ما،ي هات ي صسسسسسسسر  صسسسسسسسحيي غايي ال   للموا نين  

ماسسسسسستمر وداتهي يلتي  لال من ن ل ااسسسسسسن ادار  واسسسسسسستفمار الموارد  على يحو   وضسسسسسسماا وصسسسسسسولها
سسسسسة الى التحر  المتوفر  بالفسسسسوم ا مفمي وصسسسسياية البانى ا سسسسساسسسسسية ويواد  ايتاجيتهاي والحاجة الما

والشفسسسسسسسس  عن مدسسسسسسسسادر جد د  من الطاية والفروات الطبيعيةي وضسسسسسسسسرور  ا    مفسسسسسسسسارو  و نية  
م  الحرص في الويا يفاسسسسسه على الحد من الهدر  ي وإيليمية راتد  ضسسسسسمن ميذاييات مالية محدود 

 يفا  العام.واإل

فيقّية آيّيةي تفتقر  ه   التحديات والمدسسسسسسسسسسسسسساعب غالبًا ما  ايا تندي اتى عهد يروبي الوًد تو 
فسسموليةي ود تاسستند الى تحاليم ودراسسسات ماسستقبلية  ال الى التخطيط الماسستقبليي وتبيب عنها النةر 

لحاجات الدولة والمنتم ي وونقدها التنايع سين مختل  الويارات والمؤسااتي اتى ضمن الدولة 
تج عنه تفسّتا في النهود ي , الوااد ي  م  لال أدى الى تضسار  في مفسارو  الويارات والمؤسساسات 

د ي وتشرار ا عمال والمهام يفاسسسسسسسسسسها في ويارات عد ي  والقوى البفسسسسسسسسسسرّوة وتبعفرها في اّتناهات متعدّر
يفا  الحووميي ل لال أصسسسسسسسسسسسبف لذامًا على ه   الحوومات أا تطوّرر من وسسسسسسسسسسسساتم  وايدياد الهدر واإل

 ه معلومات دقيقة.معتمد  أساليب علمّية اد فة ترتشذ على ية ي اّتخا  يراراتها
 مفولة البحثا

ضسسسسسسسسسسرور  أا تشوا فشر  ادسسسسسسسسسسستدامة في الموارد أو اعتماد المعلوماتية في اإليتا  مطلبا ملحا 
للسدول النفطيسة د سسسسسسسسسسسسسسسيمسا العربيسة يلاسسسسسسسسسسسسسسببين أودهمسا اعتمسادهسا الرتي  على مورد وااسد وهو النفط  

يتسا  والحفساع على هس ا المورد من  وثساييهمسا توفر لسد هسا المسال الس   بساموسايهسا تاسسسسسسسسسسسسسسخير  لتطوور اإل
 الهدري وعلى أساس  لال أصبف بادمواا  رح التااؤدت اآلتية ا

هم فشرت ه   الدول في  وم ما في أا تاتبم وتاتفمر الباي الطبيعي ال     هب اريا من  
امة عفسسرات الاسسنين  وما القيمة المقدر  له   الشميات المحروية  وما دورها في تحقيع تنمية ماسستد 

 في االة استب لها 
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 أوال : في مفهوم التنمية والتنمية المستدامة 
يختل  مفهوم التنمية ووتدانم م  عدد آنر من المفاهيه التي  ته اسسسسستعمالها ضسسسسمن أدسيات 
التنمية ي وتبدو أما  مرادفة أو موملة لبعضسسها ي وه ا ما  تطلب ضسسرور  التمييذ سينها وتحد دها ي 

يمون التعامم معها وفهمها ي ومن أهه ما يمون اإلمسسسسسسسسار  اليه  في ه ا المنال مفاهيه  و لال اتى  
ا النمو ي والتطور ي والتبيير ي والتحسد سث ي هس   المفساهيه تلتقي وتتواسد في أيهسا تتضسسسسسسسسسسسسسسمن عمليسة  
 تحول ما  في الةاهر  أو الحالة أو الفسي، ال   يق  عليه الفعم اد أا التبدسر فيها يوفس  عن  

 ذات سينها سسسسسسسوا،  ايا تما ذات من ايث ا سسسسسسسلو  ال    ته به   الفعم   أو تته به   عملية  تما
 التحول   أم  ايا تما ذات يابعة من ايث  بيعة اآلثار أو النتاتج التي تترتب على  لال .

اا مفاهيه النمو تعبر عن عملية التحول أو التفسسسسسسسسوم أو التلقاتية ي وبالتالي العفسسسسسسسسواتية مفم 
يمو الاسسسسسواا غير المرغو ي أما مفاهيه التنمية والتطوور والتحد ث فتيها ترتبط باإلراد  اإلياسسسسسايية  

د ه   باعتبار أا اإليااا  بري في جمي  ه   العمليات  طر  أو متبير أصيم دسد منه في وجو 
الةواهر ي ود تلتي اد تعبيرا عن موايفه المقدسسسسسسود  ضسسسسسسمن جدلية ياتمة وماسسسسسستمر  سين اإلياسسسسسساا  

 .  1 والطبيعة  

أما التنمية  مفهوم ماسسسسسسسستقم ي فقد انتل  الشتا  في تحد د  ي بحيث يواد يقدسسسسسسسسرها البع  
ي  جوايب على النوايب اديتدسسسسسادية ي في اين  وسسسسسس  البع  اآلنر من مفهومها ليضسسسسسمنها جم

الحيا  ا نرى ي ووعود ه ا ادنت   درتبا ه بعملية  ات ا ار مسسسمولي ي أ  ايها عملية معقد  
ومر بة ومعنى مر بة أيها تتضسسمن عوامم عد د  ومتفسسعبة الى اد  بير ي و ويها معقد  دا ه   

   منها هو سسسسسسبب  العوامم التي تدنم في ا ارها ستفسسسسسعيباتها وتتبادل التلثير فيما سينها ي أ  أا  
 ويتينة للعوامم والمتفعبات ا نرى .

ولس لسال يعر  البع  التنميسة على أيهسا   العمليسة التي  رتف  بموجبهسا السدنسم القومي الحقيقي  
. وهسس ا يعني أا التنميسسة اتى تتحقع  نببي أا تؤد  الى يوسساد     2   )ن ل مسسد  ممتسسد  من الذمن

متوسسسسسسسسسسط دنم الفرد الحقيقي من ن ل يواد  معددت  صسسسسسسسسسافية في الدنم القومي الحقيقي ي وفي
يمو الدنم القومي على معددت يمو الاسسسسسسسسسسسسواا ي مما  ننه عنه ارتفاي معدل دنم الفرد الحقيقي  

 أ  متوسط يديب أو ادة الفرد الوااد من الدنم القومي . 
ب سينما يعر  البع  اآلنر التنمية على أيها عملية تطور اضسسسسسسسار  مسسسسسسسامم لمختل  جواي

ايا  الفرد والمنتم  ي وهي عملية  ته بمقتضسسسسسساها اعاد  تفسسسسسسويم هياجم البنا، ادجتماعي والماد   
لألمة ي أ  ايها عملية جرااية اسداعية ي تتنه الى أافسسسا، المنتم  المتخل  من اجم اسسسست دسسسال  

 . 3 عوامم تخلفه 



 

  

 أ.د. محمد صالح ربيع
 

367 
 

ي واا محورها اإلياساا   وورى آنروا ي أا التنمية تعني ادسستخدام للموارد الطبيعية والبفسروة
في المنتم  بحاجاته الماد  ي وبقيمة الرواية وا ن قية ي وأيها تهه عامة الفسسسسسسسسسسسسسعب   ا مة  ما 

  .4 أيها تنمية ماتمر  
 مفهوم التنمية المستدامة

أا معسا ير التنميسة أصسسسسسسسسسسسسسسبحسا عسد سد  وواسسسسسسسسسسسسسسسعسة وتتعلع بسالعسد سد من ا مور اديتدسسسسسسسسسسسسسسادية  
 لال تتعلع بلوضسسساي البي ية ي ول لال فاا صسسسياغة سرامج التنمية تتطلب  وادجتماعية والاسسسياسسسسية و 

وعيا بنمي  ه   العناصسسسر وما  رتبط سها ي ومن الطبيعي أا اإللمام الدييع بنمي  ه   العناصسسسر 
يسد د يووا متسااسا ي ولشن ادجتهساد ل يترا  من التفساصسسسسسسسسسسسسسسيسم  وفر ادجتهسادات المعقولسة والتي يسد 

  .5 تنمو  يووهتقود الى وض  منهج 
التنمية التقليدية البي ية وتعاملا معها  منرد وسسسسسسسسسسسسسسيلة لتحقيع  وبعد أا أسسسسسسسسسسسسسسقطا أدسيات  

التنميسة وفدسسسسسسسسسسسسسسلسا هس   ا دسيسات سين مسا هو  بيعي ومسا هو اجتمساعي وته تنساهسم البعسد الطبيعي  
تنمو   دعو الى أا تشوا التنمية مناسنمة م  والبي ي في التنمية ي سري في يهاية الفمايينات تيار  

البي ة وادعتبارات البي ية ي بعد أا أتضسسسسسسسسف بن ، عمع اضسسسسسسسسور البعد البي ي وتلثير  على منمم 
 ماارات التنمية والحيا  .

اا العاله يوتفسسسس  اليوم أا النةام البي ي له تلثير  الحاسسسسسه في النةام ادجتماعي  وم وربما 
فر وضسسسسسسسسسسسواا اليوم من أ  ويا مضسسسسسسسسسسسى . لقد سدأت الشتابات التنمووة الند د  جاا ه ا التلثير أج

تؤ د أا اديوولوجيا هي أجفر تحومًا في التنمية من اد دولوجيا واا البي ة لياسسسسسسا وسسسسسسسيلة لتحقيع  
التنمية سم هي غاية في اد  اتها ي ولربما  ايا التنمية في النهاية الاعي من اجم تطوور واغنا،  

. أا التنميسة لشي تشوا تنميسة يساجحسة دسسد أا تشوا مناسسسسسسسسسسسسسسنمسة م  البي سة ي هس   التنميسة     6 البي سة 
 المنانمة م  مروط وضوابط البي ة هي التنمية الماتدامة .

التنميسة الماسسسسسسسسسسسسسستسدامسة ا ا هي التنميسة التي تنطلع من هس   المبسادا وتحقع التوايا سين التنميسة  
يدر  البي ة على العطا، ويدرتها على التحمم ي أا التحد  والبي ة ي سين اإليتا  وادسسسسته ب وبين  

أمام المنتم  الدولي اآلا هو  يف يمون تحقيع تنمية ايتدسسادية ورفاهية اجتماعية بليم يدر من  
اسسسسسسسسسته ب الموارد الطبيعية وبالحد ا ديى من التلور وا ضسسسسسسسسرار بالبي ية ي ه ا هو جوهر التنمية  

 . 7 ا رض  افة  الماتدامة ال   تحتاجه معو  

وفي ه ا العدسسسر ال   تحدد فيه التشنولوجيات القدرات التنافاسسسيةي تاسسستطي  تقنية المعلومات أا 
تؤد  دورًا مهمًا في التنمية الماستدامةي ا  يمون تاسخير اإلمواييات ال  متناهية التي توفرها تقنية  

ي يةي و لال من ن ل تعذوذ  المعلومات من أجم اا ل تنمية ماسسسسسسسسستدامة ايتدسسسسسسسسسادية واجتماعية وب
 :التشنولوجيا من أجم التنمية الماتدامة و ما يلتي
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تعذوذ أيفسسسسسسسسسسسسسسطسسسة البحسسسث والتطوور لتعذوذ تشنولوجيسسسا المواد النسسسد سسسد  وتشنولوجيسسسا المعلومسسسات -1
 .وادتدادتي والتشنولوجيات الحيووةي واعتماد اآلليات القاسلة ل ستدامة

ن ل مدن ت معينة ماستند  الى التشنولوجيات الحد فةي    تحاسين أدا، المؤسساسات الخاصسة من-2
 .فضً  عن استحدار أيماط مؤساية جد د  تفمم مدا وااضنات التشنولوجيا

تعذوذ سنا، القدرات في العلوم والتشنولوجيا وادستشاري سهد  تحقيع أهدا  التنمية الماسسسسسسسسسستدامة  -3
سنا، القدرات هو الوسسسسسسسسسسسسسيلة الوايد  لتعذوذ  في اديتدسسسسسسسسسسسساد القاته على المعرفةي ودسسسسسسسسسسسسسّيما أا  

 .التنافاية ويواد  النمو اديتداد  وتوليد فرص عمم جد د  وتقليص الفقر

وضسسسسسسسسسسسسسس  الخطط والبرامج التي تهسد  الى تحووسم المنتم  الى منتم  معلومساتي.. بحيسث  ته  -4
يتدسسسسسسسسساديةي م   ادما  التشنولوجيات الند د  في نطط واسسسسسسسسسستراتينيات التنمية ادجتماعية واد

 .العمم على تحقيع أهدا  عالمية  ا هدا  اإليماتية لأللفية

اعداد سسسسسسسياسسسسسسسات و نية ل ستشار واسسسسسسستراتينيات جد د  للتشنولوجيا م  التر يذ على تشنولوجيا  -5
 .المعلومات وادتدادت 

 
 ثانيا : أهمية الغاز الطبيعي في العراق 

لشفير من الدسسسسناعات منها الدسسسسناعات البترو يمياووة وديتا   يمفم الباي الطبيعي ماد  أولية 
مبيسسدات الحفسسسسسسسسسسسسسسرات ومواد اإليتسسا  الذراعي والمواد البروتينيسسة ووتميذ بسسليسسه الويود ا ية  وا يسسم  
اصسسسدارا ل يبعاثات ي وهو مدسسسدر مهه للطاية الحراروة والميواييوية والشهرباتية في يطاعات النقم 

سسواا . ول لال يمفم الباي أهه مدسادر الطاية البد لة للنفط ا  ياسهه سنحو  والدسناعة والشهربا، واإل
 .رب  الطاية الماتهلشة في العاله

سدأ ادهتمام باسسسسسسسسسسسسستخدام الباي الطبيعي على يحو محدود في اوانر الخماسسسسسسسسسسسسينات ي غير أا 
  يعقد الابعينات ادهتمام الواس  باستب ل وتدني  الباي الطبيعي له  بدأ في العرا  اد في يهاية  

وعلى الرغه من أا العرا  يمتلسال ثرو  هساتلسة من البساي الطبيعي المدسسسسسسسسسسسسسسااسب إليتسا  النفط الخسام  
والبسساي الحر من ايسسث الحنه الشبير من اداتيسسا يسسات المؤ سسد  والمحتملسسة ي اد أا ايتسسا  البسساي  

سسسسسسب م  ما يمتلشه  الطبيعي الماسسسسسو  د  تناسسسسسسب م  اإليتا  اإلجمالي من الباي الطبيعي ود  تنا
العرا  من ااتيسا يسات  بير  . فضسسسسسسسسسسسسسس  عن التخل  المرو  الس   تعسايي منسه صسسسسسسسسسسسسسسنساعسة البساي في 
العرا  وتديي يدرتها في تحووم الباي الطبيعي الى منتنات غايوة تعذي من القيمة المضسسافة له   

 .الدناعة ومن يو  الدف  للدناعات والقطاعات ا نرى 
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ا  يحر  العرا  سسسنووا  ميات من الباي الطبيعي يقدر بحنه اسسسته ب دولة  النماسسا من الباي 
على سبيم المفال يوه ا الباي المحرو  يمون أا يبطي ااتياجات العرا  من الطاية ي فقد تحر  

مليسار متر موعسب   12جميسات من البساي المدسسسسسسسسسسسسسسااسب  لحقول النفط في البدسسسسسسسسسسسسسسر  فقط  بحوالي  
 ي  ميات تفو  ادسته ب الانو  لدولة النماا بلجملها. بالانةي وه

وفي الويا ال   تاسسسسسسسستمر فيه عملية ار  الباي فاا العرا  يقوم باسسسسسسسسستيراد الباي الطبيعي من   
النار  ا راا بلسسسسسسسسسسسعار أوروبية عالية ووفسسسسسسسسسستر  الشهربا، من البارجات التر ية في الخليج. والطاية 

واط ما تذال تمفم رب  الطاية الشلية التي يحتاجها العرا  وهي يدر   يوا  13المنتنة االيا والبالبة  
  42والبالبة   2030تشاد تشوا ننولة ايا، الطاية اإليتاجية التي سسسسسسسسسسسيحتاجها العرا  بحلول العام 

جيواواط. وأا “ادسسسسستفاد  من الباي المحرو  سسسسسياسسسساعد في ام المفسسسسولة. وبما أا معددت ايتا   
 ذا د فاا  ميات الباي المداابة له ا اإليتا  المتذا د ستتضاع   فيرًا.النفط في العرا  في ت

 
 إنتاج واحتياطي الغاز الطبيعي في العراق -ثالثا

 نتج الباي الطبيعي من منطقتين رتياسسسسسسسسستين هما المنطقة الننوبية والمنطقة الفسسسسسسسسسمالية الخروطة 
ايتا  النفط يةرا دا معةه الشميات   ي ويد مسسهد ايتا  الباي الطبيعي تبيرات مماثلة لتبيرات  1 

سلغ معسدل ايتسا  البساي في العرا    يالمنتنسة من البساي الطبيعي هي من البساي المدسسسسسسسسسسسسسسااسب للنفط 
مليسسار متر   11.4مقمع  وميسسًا    1,115اوالي    2007  –  2003ن ل مسسد  الخم  سسسسسسسسسسسسسسسنوات  
مليسار متر 67.29مليوا يسدم موعسب  وميسا    700٪ أ  اوالي  64موعسب سسسسسسسسسسسسسسسنووسًا  يحر  يحو 

 .   8  2009مليار متر موعب عام  16,577موعب سنووًا  ي ارتف  ه ا اإليتا  الى 
جاا معةه الباي الطبيعي المنتج غير ماسسسسستخدم باسسسسسبب عدم توفر المنفسسسسسفت لمعالنته ي وفي 

 سدية عقد الفمايينات ته سنا، وتفبيم منمعي غاي الننو  وغاي 
 العرا  نروطةا تويو  اقول ومدافي النفط في 
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 % 11.4الفسسسسسسسسسسسسسسمسسسال ي مسسسا أدى الى ارتفسسساي ياسسسسسسسسسسسسسسبسسسة اسسسسسسسسسسسسسسستفمسسسار البسسساي الطبيعي المنتج من  
ي وفي  ات الويسا ارتف  ايتسا  البساي الطبيعي الماسسسسسسسسسسسسسسو    1998% عسام  88.7الى   1980عسام   

ي غير    1998و    1980مليار متر موعب سين عامي    5.5مليار متر موعب  سنة الى   1.3من  
مليار متر موعب ثه اسسستمر   2.36مسسهد تراج  ايتا  الباي الطبيعي الماسسو  الى   2002أا عام  

ي ويد تراجعا ياسسسسسسسسبة اسسسسسسسسستفمار الباي الطبيعي الى   2004متر موعب عام    مليار 1ستراجعه الى 
أديى ماسسسسستوى لها يتينة لتوي  معامم معالنة الباي متلثر  باإلادار ا نير  التي مسسسسسهدها العرا  

ي اد أيهسا ارتفعسا يلي  يتينسة إلعساد  تسلهيسم بع  منفسسسسسسسسسسسسسسسفت ومنمعسات البساي   2003منس  عسام  
  الطبيعي .

% من اجمالي 1.7وهو ما يعادل    2017مليار متر موعب   سنة    10.4الي  وسو  العرا  او 
السسسسسسسسسسسسعسسسسسسسسسسسسربسسسسسسسسسسسسي   السسسسسسسسسسسسو سسسسسسسسسسسسن  فسسسسسسسسسسسسي  السسسسسسسسسسسسماسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسو   السسسسسسسسسسسسطسسسسسسسسسسسسبسسسسسسسسسسسسيسسسسسسسسسسسسعسسسسسسسسسسسسي     9 السسسسسسسسسسسسبسسسسسسسسسسسساي 

مليار متر موعبي ول لال يدسسسسن  العرا  من    6.984في اين أا الباي المحرو  يد وصسسسسم الى 
ر فقد سلغ  دولة في العام من ايث معددت ار  الباي ي أما الباي المهدو   20ضسسسسسسسسمن ثالث أعلى  

 .2017مليوا متر موعب في اليوم سنة  986ملياري والباي المعاد اقنه سلغ  4.447
أل  سرميم يفط موافئ    وم من سسسسسسسواتم الباي الطبيعي من وادات معالنة    30 نتج العرا  

سرميمي   2728وهو ريه متديي بالقياس الى اإليتا  العربي ال    بلغ    2017الباي الطبيعي سسسنة  
% فقط من اإليتا  العربي وهو ما  ؤمر 1.1ايتا  سواتم الباي في العرا  د يفوم سوى  أ  أا  

 . 10 على مدى تخل  صناعة تاييم الباي في العرا  
يعتمد العرا  اعتمادا متوسسسسطا على الباي الطبيعي لتبطية متطلبات الطاية ي ا  سلبا ادسسة  

أل  سرميم   88ة ي ياسسستهلال العرا  يحو  % من اسسسستخدام الطاي15الباي الطبيعي في العرا  يحو  
موافئ يفط    وم ي وهو ريه  بدو متدييا بالقياس الى بع  الدول الخلينية  ا مارات والاسسسعودية 

سرميم يفط موافئ    وم في سسسسسسسسسنة    1145و   1080الل اا ياسسسسسسسستهلشاا من الباي الطبيعي اوالي 
2009  11  . 

وهو    2017مليار متر موعب سسسنة    4474طبيعي   بلغ اداتيا ي العرا  المؤ د من الباي ال
% من  8ي مسسسسسسسساغ  س لال المرتبة الخاماسسسسسسسسة عربيا وبناسسسسسسسسبة م ووة يدرها   2000له  تبير من  عام  

% من اداتيسسسا ي العسسسالمي للبسسساي 1.7% من ااتيسسسا ي ا وبسسسال و  3.4اداتيسسسا ي العربي و  
مليار متر   630اي الطبيعي يحو  ي ووفمم اداتيا ي العرايي من الب  12 الطبيعي في العام  اته  

مليسار متر موعسب من غساي   القبعسات   وهو غساي يبطي  بقسة    300موعسب من البساي الحر ي و  
مليسار متر موعسب من البساي المدسسسسسسسسسسسسسسااسب ي أ  أا   2240النفط في بع  الحقول النفطيسة ي و  

باي الحر % من ال20% من اداتيا ي العرايي و  70الباي المدسااب للنفط ياستحو  على يحو  
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% من غاي القبعة ي  وجد معةه الباي المدسسسسسسسسااب وغاي القبعات في تفسسسسسسسسوي ت العدسسسسسسسسر 10و
الف ثي مسسسمال مسسسر  العرا  وصسسسخور الباليويووال غر  العرا  . وتفسسسوم ادسسسة المنطقة الننوبية  

%  40% يأما الناسسسسسسسسسسسسبة المتبقية ويدرها 60من اداتيا ي ومعةمه من الباي المدسسسسسسسسسسسسااب يحو  
طقة الفسسسسمالية ومعةمه على مسسسسوم غاي ار  توافر في الحقول البايوة الماسسسستقلة أو فيوجد في المن

 في القبب البايوة للحقول النفطية .
 وجد في العرا  عفر  اقول للباي الحر ي نماة منها تق  في مر  وممال مر  العرا  

فيما سينها على  وهيا اقول  ور موري چمچمالي نفه ا امري جروا پيوا والمندوروة وتحتو  
مليار متر موعب   اايتا ي ثاسا. ووحتو   م من   300تروليوا يدم موعب  يحو   11اوالي 

 يلومتر جنو  البدر   واقم عّواي  في الدحرا، البربية ير  الحدود   30اقم صّبة   
  الاوروة  على

يا ي الفاسا  مليار متر موعب  من ادات 100ما  ذود يليً  على تروليويي يدم موعب   يحو  
 . 13 لشم منهما 

ويةرًا  ا أغلب الباي العرايي هو من يوي المدساابي فتا ايتا  الباي بالعرا   تلثر بدسور   
يدم موعب من الباي   600رتياسسسسسسسة بتيتا  النفط ي أا ايتا  سرميم وااد من النفط الخام  نتج معه 

مليوا سرميم  وميًا بحلول   6.5اإليتا  الى المدااب  معدلي وإا نطة ويار  النفط تتضمن رف  
بافتراض أيها  –ولشن له  تحقع  لالي وبنا، على الناسسبة غاي   يفط المحاسسوبة أع      2015عام  

  3.9فتا انه الباي المدسسااب المنتج هو يحو    –يدم موعب   سرميم    600سسستبقى ثاستة بحدود 
ولشن له  تحقع    2016ووًا  في سسسسسسسنة  مليار متر موعب سسسسسسسن  40مليار يدم موعب قياسسسسسسسي  وميًا  

 لال باسسبب ادهمال وعد تنفي  المخططات المرسسسومة  سسسبا  فنية وسسسياسسسية تتعلع بفاسساد القيمين  
 على ايتا  ه   الماد  الحيووة.

له  ته سسسسسسسسسسسسسسسابقسًا تطوور أ  اقسم للبساي الحر عسدا اقسم  ور مور سنساً، على عقسد نسدمسة ته سين  
ر تي دايا غاي ويفط اله ل من جهة أنرىي أاعيد تلهيم اقم اوومة ايليه  ردسسسستاا من جهة ومسسس

جور مور وونر  اساليسسًا تطوور اقسسم چمچمسسالي ووقتضسسسسسسسسسسسسسسي العقسسد ايتسسا  البسساي من هس  ن الحقلين  
ميبا    750ميبا واط  والاسسسسسسسسسسسسليمايية    500ومعالنته ثه يقله لبرض تذوود محطتي  هربا، أربيم  

مليوا يدم موعب من الباي   830الفالفة اضسسسسسسسسسسسافة يحو  ي ووترتب على جولة الترانيص    14 واط   
وإ ا ما أضسسفنا اليه ايتا  الحقول ا نرى من الباي الحر فلا ايتا   يالطبيعي الحر في اليوم الوااد 

ي وبسس لسسال   2017مليسسار يسسدم موعسسب في اليوم في عسسام    1.1العرا  من البسساي الحر وصسسسسسسسسسسسسسسسم الى  
مليار يدم   5ي سنوعيه المدسسسسسسسسسااب والحر يحو  سسسسسسسسسسيدسسسسسسسسسبف اجمالي ايتا  العرا  من الباي الطبيع

موعسب في اليوم يوونببي في مفسم هس   الحسادت عسدم اللنو، لبساي القبعسة لاسسسسسسسسسسسسسسد النقص أو لتلبيسة  
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ااجات امم ال رو   ما يحدسسسسم في الويا الحاضسسسسري  لال أا ادسسسسسته ب الماسسسستمر لباي القبعة  
 يتا  النفط .سيؤد  الى ايخفاض ضبط المومن ووؤثر بالتالي سلبًا على ا

مليسار يسدم موعسب   3وفي مسا  تعلع بسالطلسب المحلي على البساي الطبيعي فقسد ارتف  الى يحو  
ي ول لال فاا هناب فات  من الباي الطبيعي معد للتدد ر الى الخار  يدر  2017في اليوم  سنة  

    وضف  مية الباي المدااب لبرميم النفط.1مليار يدم موعب في اليومي والندول  2
 1دول ج

 
جمية الباي المدااب لبرميم النفط المنتج و اية التدني  المطلوبة لمعالنته في  

 العرا .

ايتا  النفط مليوا  
 ًً سرميم    وميا 

الباي المدااب 
مليوا يدم موعب   

  وم 

الباي النا  المنتج  
مليوا يدم موعب   

  وم 

 اية التدني   
الند د  المطلوبة 

مليوا يدم موعب   
  وم 

4.2 2520 1990 500 
5.0 3000 2500 1000 
5.5 3300 2750 1500 
6.0 3600 3200 2000 

ماتقبم  يدو  "  صناعسة النفسط فسي العسسرا  والاياسسة النفطيسةي يرا،  فسي يعدام النلبي
 .لبناا – يسيروت  2005  وليو تموي 28 – 25"العرا 

 
فر غاي  ايه سيتو ت ف ًً سرميم  وميامليوا    6يه لدى الوصول الى ايتا   توااب الندول ف

بمقدار     وال   يمون  ًً مليوا يدم موعب  وميا  1000    ًً مليار متر موعب سنووا  10جا  
 تدد ر . 

 
 

 المشاريع المستقبلية بشان تطور صناعة الغاز في العراق -رابعا
وبالتحد د سسسنة  هناب فرص واعد  من ن ل امت ب العرا  داتيا ي جيد من الباي ماسستقب   

 . % غاي مدااب للنفط70% ار و 30وهي  2017
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أا ويار  النفط يطعا مسسسسسسسسو ا في ه ا المنال عبر تلسسسسسسسسسي  مسسسسسسسسر ة غاي البدسسسسسسسسر  وبالتعاوا م  
مسر تي مسم وميتاسوبيفسي صساابتي الخبر  والتشنولوجيا المهمة ل سستفمار ادمفم للباي المدسااب 

لمحرو  الى  اية جد د  لتخدم الدسسسسناعات الشهرباتية  ولتطوور الدسسسسناعة العراقية وتحووم الباي ا
 . والدناعات البيترو يمياووة

و ايا أجاديمية العرا  للطاية أمسسسسسسسسسسسسارت الى امواييات العرا  البايوة ي عبر اسسسسسسسسسسسسستخرا  ومعالنة 
مليوا يدم موعب ي ا مر ال   يفوم ناار  ايتدادية  1000الباي ال   يحر  منه ما يقر  من  

 . مليوا دودر سنوواً 700مليارات و 3بحوالي  للب د تقدر 
أا مسسسسر ة غاي البدسسسسر  بدسسسسدد تلهيم اقول غاي سن عمر  واللحي  و القاضسسسسي  اضسسسسافة لحقول 

 .ميااا و   يار ضمن مر ة غاي الننو  ي وسيته تنمي  الباي في مويعي سن عمر والرميلة
الشهرباتية ي بالتعايد م  مسسسسر ات عالمية  واا ه   المفسسسسارو  تهد  الى توفير الباي النا  للطاية 

 . لذواد  ايتا  الطاية الشهرباتية للب د 
مليارات   3وفي اال يناح العرا  في اسستفمار الباي المحرو  ي سسيضسيف موردًا سسنووًا يقدر سسسسسسسسسسسسسسسس  

 .مليوا دودر 700و
من الباي   وسسسسسسسسيته ايفسسسسسسسا، معامم في اقلي ي الرميلة الفسسسسسسسمالي و غر  القرية لتوفير  ميات  بير 

 . النا 
وواسعى العرا  من ن ل تنفي  ه   المفسارو  ي الى الوصسول الى ادجتفا، من الباي الاساتم وسسيته  

 تدد ر الفات  عن ااجة الب د .
تندر اإلمسسسسسسسار  الى أا و الة الطاية الدولية تويعا في تقارورها عن آفا  الطاية في العرا  ي يمو  

مليسسسارمتر موعسسسب عسسسام    115  –  90الى معسسسددت تتراوح سين  ايتسسسا  البسسساي الطبيعي في العرا   
. و تحةى اقول النفط الننوبية في البدسسسسسسسسسسسسر  بالحدسسسسسسسسسسسسة ا جبر من الباي المدسسسسسسسسسسسسااب   2035

مسدعومسة بساموسايسات جسد سد  لمعسالنسة البساي ي ممسا يحسد من اارا  البساي م  توي   ميسات متذا سد  من  
 . ايتا  الباي غير المدااب وناصة في ممال العرا 
مليار متر 20بمعددت تدسسسسسسسسسسسسم الى   2020وتوي  التقرور أا  بدأ العرا  صسسسسسسسسسسسسادراته البايوة عام  

 . موعب في العام يفاه
يحتا  العرا  الى يواد  القدر  التشروروة لمدسسسسافيه ورف  درجة تطوورهاي وفي ا ار ادسسسسستراتينية  

ر  في غضسوا ا عوام الف ثة  الو نية المتشاملة للطايةي فايه  تطلب تطوور مدسفاتّي الدور  والبدس
ي  ما  تطلب اعاد  تلهيم عدد مختار من وادات التشرور الدبير  المالحقة 2023-2020المقبلة  

سهماي ومن التوصسسسسسسسسسسسسيات وفقًا للخطة ايفسسسسسسسسسسسسا، مدسسسسسسسسسسسسا  في القيار ي و رب ،ي والعمار ي و ر وبي 
المدسافي العاملة  و ايقا  تفسبيم بع    2024- 2019والناصسروة و لال في المد  ما سين عامي  

أل    800في الويا الراهن وسسياسهه ه ا البريامج في يواد  القدر  التشروروة للمدسافي المحلية من  
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أل  سرميسسسم  وميسسسًاي ا مر السسس    اتيف تلبيسسسة الطلسسسب المحلي من جمي     1400سرميسسسم  وميسسسًا الى  
ال اقةي سستشوا هنالال  . وفي ا عوام  2025منتنات النفط وبمعا ير النود  المناسسبة بحلول عام  

 .ضرور  لتوفير يدر  تشروروة اضافية في ظم تذا د يمو الطلب المحلي على النفط ومفتقاته
 تطلب دراسسسسسة ايفسسسسا، مدسسسسفا  ماخدسسسسدسسسسة لتدسسسسد ر المنتنات النفطية ماسسسستقب " بما يحقع قيمة  

 .مضافة للنفط الخام
ااب ارتبا ا" باسينارووهات ايتا   عموما هناب ث ثة سسينارووهات لنيتا  الماستقبلي للباي المدس
 :2017النفط الخامي  تطلب تنفي  ث ثة مفارو  من اآلا واتى يهاية 

  .اإلسسسسسسسسسسسسسسراي ستفسسسسسسسسسسسسسييد منفسسسسسسسسسسسسسفت التنمي ي والضسسسسسسسسسسسسسبطي والمعالنة على ماسسسسسسسسسسسسستوى الحقول -1
تفسسسسسسسسسسسسسسييسد البنيسة التحتيسة ال يمسة لربط محطسات المعسالنسة بمراجذ الطلسب ي  مسا  لذم رف  يسدر   -2

عب ة الباي القروبة من مراجذ ادسسته ب المحلي الى جايب  لالي سستذود الشميات المنتنة  منفسفت ت
السسسسسمسسسسسحسسسسسلسسسسسيي السسسسسطسسسسسلسسسسسسسب  عسسسسسن  السسسسسخسسسسسفسسسسسيسسسسسفسسسسسسسة  والسسسسسنسسسسسسسافسسسسسفسسسسسسسا  الاسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسساتسسسسسسسم  السسسسسبسسسسستسسسسسرول  غسسسسسسساي   مسسسسسن 

 
النسنسو   في  والتدسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسد ر  للستسخسذون  م تمسسسسسسسة  مرافع  إليفسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسا،  مالسحسسسسسسسة  الحسسسسسسساجسسسسسسسة   سسسسسسسسسسسسسسستسشسوا 

 .لتدد ر الفات  عن الحاجة المحلية 
 .لمنةومة الباياعداد نطة فنية  -3
أا  ته فعليا اسسسسسسسسسسسستب ل اجمالي ايتا  الباي في العرا  ومعالنتهي    2025وونببي بحلول عام  -  4

بحيث يدبف متااًا للنقم للاو  المحلية. وفي تلال المرالةي يد تدم عمليات ار  الباي النام ة  
متطلبات المحلية من  عن عدم  فا،  البنية التحتية الى أديى ماسسسسسسستوىي وعندها سسسسسسسستته تلبية  افة ال

 الباي.
  التحديات التي تواجه تدد ر الباي العرايي -ناماا 
سياسية  ضرور  مرور نطوط ا ياسيب عبر أراضي بع  الدول وما تفير  من مفاجم   -1

 ويايويية ي مما  تطلب عقد اتفاقيات ايليمية أو دولية .

  ا ياسيب.الحاجة الى استفمارات  بير  لمد نطوط  -2
 اماية نطوط ا ياسيب عملية معقد  ومولفة. -3
ضرور  توقي  عقود  وولة ا جم سين العرا  والدول الماتورد  للباي أو الدول التي يمر   -4

  عبر أراضيها أياسيب الباي.
 الحاجة الى دراسات دقيقة لمعرفة الشمية المطلوبة من الباي  -5
 تاد د قيمته  يفية تحد د سعر الباي و يفية  -6
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 اإلمرا  على نطوط ا ياسيب وصيايتها.  -7
 

 سادسا: استخدام نظم المعلومات الجغرافية في تنمية الغاز الطبيعي في العراق
ة   ة بسسسليهسسسا ا دا  المفلى إلدنسسسال المعلومسسسات الموسسساييسسسة النبرافيسسسّ تاعر  يةه المعلومسسسات النبرافيسسسّ

النةه سين يوعين مختلفين من المعلومسسسات ا   وتخذونهسسسا وتحسسسد فهسسسا وتحليلهسسسا وإظهسسسارهسسسايتربط هسسس  
البيسسايسات     :تخذونهسسا وفع يوعنين مختلفنين من البيسسايسسات  ينر   المعلومسسات الموسساييسسةي وهي معلومسسات 

 الموجهة أو البيايات النقطّيةي والمعلومات الوصفية المرتبطة سها.
مهمتها ا سساسسية   ماستوى الدولةأيفس ا الدول المتقدمة مراجذ لنةه المعلومات النبرافية على 

ممسسسا  , تناسسسسسسسسسسسسسسيع التطبيع المنهني لنةه المعلومسسسات النبرافيسسسة على يطسسسا  السسسدولسسسة الفسسسسسسسسسسسسسسسسسامسسسم
تباسسسسسسيط تبادل المعلومات سين النهات المختلفةي ووقلم من تضسسسسسسار  العمم وتشرار ي   على ياسسسسسساعد 

اإل وجود  الم  سسسسسسارووضسسسسسسسسسسسسسسمن  يضسسسسسسسسسسسسسس   فيسسسسسسه.  واإلسسسسسسسداي  العمسسسسسسم  أدا،  على  القسسسسسسادر  ر ذ المؤهسسسسسسم 
تباعها لنم  وتخذون واسسسسسسسسسسسسسترجاي معلومات يةه  ا ال يم ًر واإلجرا،ات  ًن والمعا ير ًر المواصسسسسسسسسسسسسفات 

وتبسسسادل المعلومسسسات فيمسسسا   , ووسسسدعه التناسسسسسسسسسسسسسسيع مسسسا سين الهي سسسات الحووميسسسة , المعلومسسسات النبرافيسسسة
توفير مسسسسسسسسسسبوة أليا  ضسسسسسسسسسسوتية عالية الاسسسسسسسسسسرعة.  ما  وفر المر ذ الدعه التقني في س و  لال , سينها
 وور التطبيقات ووااهه في عقد الدورات التدروبية والمؤتمرات وإصدار النفرات والمن ت.تط

 المهام ا ساسية التي تضطل  سها المراجذ بما يلتيا وومون لنا تحد د  

بدسسسسسفته الهي ة الرسسسسسسمية للمعلومات النيود ذوةي يعمم على توفير وصسسسسسياية مسسسسسبوات جيود ذوة   -1
التي تقوم ستتب  جملة   , وتفسسسسسسسسسسسسسسبيسم محطسة يةسام تحسد د المواي  العسالمي , أفقيسة وعمودية دقيقسة

من ا يمار الدسسسسسناعية على مدار الاسسسسساعةي   لال يقوم ستدسسسسسحيف المواي  وبتوفير المعلومات 
 المدححة عبر الفبوة.

ايفسسسسسسسسسسسسسسسسا، يسسساعسسسد  المعلومسسسات الطبوغرافيسسسة الريميسسسة الضسسسسسسسسسسسسسسروروسسسة والعمسسسم على صسسسسسسسسسسسسسسيسسسايتهسسسا   -2 
 .باستمرار وتطوورها

 ايفا، دليم يواعد البيايات الوصفية لنةه المعلومات النبرافية الو نية.-3

مهمة توفير   , بدفته النهة الرسمية للمعلومات النبرافية في الدولة يق  على عاتع المر ذ -4 
ادتدسسسسسسسسسسسسسسسال بقسساعسسد  البيسسايسسات الطبوغرافيسسة الريميسسة. تفسسسسسسسسسسسسسسمسسم يسساعسسد  البيسسايسسات هسس   الخراتط  

الخطية  البيايات الخطية  والدور الريمية المقومة  سيايات مبوة الماف   ات   الطبوغرافية
 الدية العالية ويمو   ادرتفاعات الريمية.
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يقوم المر ذ ستفسسسسبيم وصسسسسياية مسسسسبوة ا ليا  الضسسسسوتية التي تربط يواعد البيايات في  افة   -5  
 المؤساات والهي ات الحوومية.

وهي سسسسس  نسسسسسدمسسسسسة -6   التحليسسسسسم  جمي  الويارات  وعمليسسسسسات  بسسسسسالمخططسسسسسات والمعلومسسسسسات  السسسسسدولسسسسسة  ات 
 . ةوماتقل ةمتوايي ندمة منةه يخدم متطلباتها على يحو   النبرافية

بسسسايتةسسسام اجتمسسساعسسسات مناسسسسسسسسسسسسسسقي يةه المعلومسسسات النبرافيسسسة لشسسسافسسسة النهسسسات  -7   يعقسسسد المر ذ 
ا يحرص جم ,ووفسسسسن  على التعاوا وتناسسسسيع النهود ما سين الوادات المختلفة , المفسسسسار ة

 على ادلتذام بالمعا ير والمواصفات الموضوعة.

يطور المر ذ تطبيقات عد د  ومتنوعة تاستخدم لمدسلحة القطاعين العام والخاص وللعموم  -8   
 عام. وجه  س

يعمم على   و يقدم المر ذ الدعه الفني للننة الو نية لتاسسسسيير يةه المعلومات النبرافيةي    -9  
م  العسسد سسد من المنةمسسات السسدوليسسة والهي سسات التي تعانى سنةه  تطوور وتحاسسسسسسسسسسسسسسين ع يسساتسسه  

 ووفارب في اتفاقيات التعاوا الدولية. , المعلومات النبرافية
 

 أما البيانات التي يجب أن يوفرها نظام المعلومات الجغرافي
للفسسسسر ة نراتط القاعد  وتفسسسسمم اقول النفط وآبار النفط وبيايات الفسسسسر ة والمنفسسسسات الاسسسسطحية  -1

وماسارات ا ياسيب النايلة للنفط والباي والما، ونطوط يقم الطاية الشهرباتية والفسواري والطر  
 الاروعة والحدود وا ماجن  ات الع ية.

نراتط ا عمال والبيايات اوتفسسسسسسسسسمم البيايات المتعلقة بوافة أعمال يفسسسسسسسسساط الدسسسسسسسسسناعة النفطية  -2
ن والعمال والتعداد الاسسسسسسسسسسسوايي والديموغرافي وتفسسسسسسسسسسسمم والحقول واآلبار النفطية وتويو  الموظفي

 مواي  العمم والخدمات المالية والعناية الدحية والعقارات وإيفا، ا عمال والنقم.
نراتط البي ة والبيايات اوتفسمم البيايات المتعلقة بالبي ة والطق  والفيضسايات والمخا ر البي ية  -3

 الدناعية والطبوغرافية والمدادر الطبيعية.من مخلفات الدناعة النفطية وصور ا يمار 
نراتط المراج  العامة اوتفسسسسمم نراتط المدا والعاله والدول والبيايات الممون أا تشوا مؤسسسسساسسسسة  -4

 لقواعد معلومات للفر ة و  لال النةام المطلو  يفمم ا
 يةام التعقب للمر بات -أ

 GPSيةام ال -  
     SCADA System يةام الاوادا - 
 أ  ندمات أنرى مفم ندمات امن المنفا  ياي ار مبور  .-د 
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المطلو  مدسسمه ندسسيدسسا بالدرجة ا ولى للعمليات النفطية    GISينب أا يووا يةام  ال 
والتي تت ،م م   بيعة عمم الفسسسسسسسسر ات النفطية ووووا يادرا وباسسسسسسسسهولة على رسسسسسسسسسه الخار ة 

 فات اآلتيةاالنفطية للفر ات ووتمت  بالمواص
 & Schulumbergerاسسسسستخدام سرمنيات  مسسسسر ات  متخدسسسسدسسسسة بالدسسسسناعة النفطية مفم   -1

Landmark     والتي يعمم بقاعد  سيايات مايوروسسسسوفا في التحليم الاسسسيذميوي يسنا، نراتط
يتحليسسم البيسسايسسات النيولوجيسسة واآلبسسار يبسساإلضسسسسسسسسسسسسسسسافسسة الى أعمسسال تعيين اداتيسسا ي يوالفيذوسسا، 

 اداتيا ية.
  وإموايية التحليم الاسسسسسسسسسسسسسيذميوي يالنيولوجي واآلبار  GISتطبيع يةام المعلومات النبرافية    -2

 من ن ل البرمنيات  ات يواعد البيايات الحاسوبية.
أا يحتو  النةسسسام على سرامج تطبيقيسسسة عسسسد سسسد  مخدسسسسسسسسسسسسسسدسسسسسسسسسسسسسسسسة لنةه المعلومسسسات النبرافيسسة    -3

البرامج منهسسسا مسسسا يعمسسسم سنةسسسام  والمخدسسسسسسسسسسسسسسص بسسسالسسسدرجسسسة ا ولى للفعسسساليسسسات النفطيسسسة يوهسسس    
 ERDASوالتي تعمسسم على يةسسام الخ يسسا مفسسم      Arc GISالمعلومسسات ادتنسساهيسسة مفسسم  
 وغيرها من سرمنيات ار  .

تحووسسم الخراتط العسساديسسة والخراتط القسسديمسسة الى نراتط ريميسسة وأعمسسال يقسسم المعلومسسات الى ال   -4
GIS ). بيايات بلعلى ماتووات النود    

 ياسلية تحليم نراتط ا يمار الدناعية وتحد د النيولوجيا الاطحية وتنةيه الخراتط الموجود .  -5
لتهي ة    GIS  Quantumاجي بع  سيايات  توفير البرمنيات المفتواة المدسسسسسسدر والتي تح  -6

وإيفسسسسسا، الخراتط على الحاسسسسسسو  الفسسسسسخدسسسسسي للماسسسسستخدمين يجما ينب أا  دعه العد د من  
م  توفير سرمنيات مفتواة المددر    Geotif ,ESRI Shape Fileصيغ البيايات مفم 

 SAGA,GRASS GISأنرى مفم  
 عن بعد وإيتا  الخراتط ال يمة .في عمليات ادستفعار   ESRIاستخدام منتنات مر ة  -7

 الخ صةا
تؤ د التقارور الدولية الى أا العرا  صسسسسسسسسسسسسسسن  بالمرتبة التاسسسسسسسسسسسسسسسعة من سين الدول ا جفر امت جًا  

تروليوا دودر   16للموارد الطبيعية في العاله.وأوضحا تلال التقارور الى أا تلال الموارد تبلغ يحو  
ا  قيمة الموارد الطبيعية بادسسسسسسسستناد الى سسسسسسسسل  الموارد من النفط والباي والفوسسسسسسسسفاتي ا  ته ااتاسسسسسسس

الطبيعية العفسسسسسسسسسر  ا جفر قيمةي وهي النفط والباي والفحه والبابات وا نفسسسسسسسسسا  وال هب والفضسسسسسسسسسة  
 والنحاس واليوراييوم ونام الحد د والفوسفات.

فرواتي اد اا وأجسسد نبرا، الموارد الطبيعيسسة أا البي سسة العراقيسسة من البي سسات البنيسسة التي تعج بسسال
الرهاا  بقى على  يفية اسسسسستفمار ه   الفروات التي تبدو ثروات معطلة في بع  ا اياا ,    ر 
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أا التقسسارور العسسالميسسة أغفلسسا الشفير من الفروات ا نرى في العرا  مفسسم مسساد  الذتبع ا امر في 
 جنو  العرا  التي تعتبر يادر  وفرود  في الويا يفاه.

الطبيعي بسليسه الويود ا ية  وا يسم اصسسسسسسسسسسسسسسدارا ل يبعساثسات ي وهو مدسسسسسسسسسسسسسسدر مهه   تميذ البساي  
للطاية الحراروة والميواييوية والشهرباتية في يطاعات النقم والدسناعة والشهربا، واإلسسواا . فضس  
عن  ويه ماد  أولية للدسسسسسسسسناعات البترو يمياووة وديتا  مبيدات الحفسسسسسسسسرات ومواد اإليتا  الذراعي  

لبروتينية .ول لال يمفم الباي أهه مدسسسسسسادر الطاية البد لة للنفط ا  ياسسسسسسهه سنحو رب  الطاية والمواد ا
 الماتهلشة في العاله .

ويةرًا  ا أغلب الباي العرايي هو من يوي المدسسسسسساابي فتا ايتا  الباي بالعرا   تلثر بدسسسسسسور   
يدم موعب من الباي   600  رتياة بتيتا  النفط يا  أا ايتا  سرميم وااد من النفط الخام  نتج معه

مليوا سرميم  وميًا بحلول   6.5المدسسااب  معدلي اا نطة ويار  النفط تتضسسمن رف  اإليتا  الى 
بافتراض    –ولشن دوا اا  تحقع  لالي وبنا، على النابة غاي   يفط المحاوبة أع      2016عام  

ااب المنتج سسسسسسيووا  فتا انه الباي المدسسسسس –يدم موعب   سرميم    600أيها سسسسسستبقى ثاستة بحدود 
.وبالتالي    2016مليار متر موعب سنووًا  في عام    40مليار يدم موعب قياسي  وميًا    3.9يحو  
 ناار  العرا  سنووا تبلغ ث ثة مليارات دودر بابب ار  الباي دوا استفمار .فاا 

الطبيعية وبخاصسة  يحن بحاجة الى تنمية ماستدامة  جم الحفاع على الموارد   وعلى أسساس  لال
مدسادر الطاية الناضسبة  النفط والباي  ا  تتعرض ه   الموارد ل سستنذا  بفعم  مية المنتج سدوا 
أا ياسسسسخر مردوداته  غراض التنمية الموايية سسسسسوا، لبنا، المنفسسسسا  الدسسسسناعية أو تحاسسسسين اإليتا   

يم سنا، الدسناعة النفطية  الذراعي  تخدسيب التربة وإدار  ياجحة للميا  وتحاسين الب ور أو على ا 
 يفاها يأو ادستنذا  عن  روع ار  الباي المدااب إليتا  النفط وال     هب هبا، .

على البي سة م  اسسسسسسسسسسسسسسستمرار    أا ظهور مفهوم التنميسة الماسسسسسسسسسسسسسستسديمسة ي والس   أتساح اموساييسة الحفساع
نميةي وترتشذ في مخططات الت  ا يفسسطة اديتدسساديةي مسسروطة ادنال عناصسسر التوايا اديوولوجي

ا جيسال المقبلسةي وا نس  بعين ادعتبسار     التنميسة على مبسادا تتمفسم في عسدم التفروط في اساجيسات 
العدالة في ادسستفاد  سين سسواا المدا والقرىي   منهودات البي ية في ا يفسطة الحضسروةي وضسماا

 .القرارات التنمووة  وتفني  الموا نين على المفار ة في

الماسسسسسسسسسستدامة في ث ثة منادت رتياسسسسسسسسسسة هي النمو اديتدسسسسسسسسسساد ي واف  الموارد وتنرى التنمية   
الطبيعية والبي ةي والتنمية ادجتماعيةي وإا من أهه التحديات التي تواجهها التنمية الماسسسسسستدامة هي  
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واسسسسسسته ب متواييةي دوا اإلفراط  ايتا  القضسسسسسا، على الفقري من ن ل التفسسسسسني  على اتباي أيماط
 .الموارد الطبيعية في ادعتماد على

تاسساعد يةه المعلومات النبرافية في اإلجابة عن  فير من التاسساؤدت التي تخص دراسسسة سسسطف  
ي د سسيما فيما  تعلع باسستخدامات ا رض ي وتاسنيلها ي وملشيتها   Land Information ا رض 

 . % من منمم استخدامات يةه المعلومات النبرافية في العاله21ي ووفوم ه ا ادستخدام يحو  
وولتي في المرتبة الفايية من ايث انه اسسسسسسسسسسسسسستخدام يةه المعلومات في العاله ي اسسسسسسسسسسسسسستخدامها في 

جخسدمسات المسا، والشهربسا، ي والهسات  والمنسار  والبساي ي والتلفساي  Utilities لخسدمسات العسامسةمنسال ا
 أما اسسسسسسسسسستخدامها في منال علوم ا رض  .% من منمم ادسسسسسسسسسستخدامات 18ي وهي تفسسسسسسسسسوم يحو  

Geosciences  فيلتي في المرتبة الفالفة ي ايث تدسسسسسسسم ياسسسسسسسبة ادسسسسسسسستخدام في ه ا المنال الى
سسسسسسستخدامات ما  تعلع بالدراسسسسسسسات المتعلقة باسسسسسسستشفسسسسسسا  المعادا ي والنفط % ومن أهه ه   اد16

 . والسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسبسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسساي  
وبالنةر في الخدمات التي توفرها تشنولوجيا المعلومات وادتدسسسسسسادت يند اموايية ادسسسسسسستفاد  منها  
السسسسسسسسسسسسسسسنسسسسسسسسسسسسسسسد سسسسسسسسسسسسسسسد  السسسسسسسسسسسسسسسطسسسسسسسسسسسسسسسايسسسسسسسسسسسسسسسة  تسسسسسسسسسسسسسسسطسسسسسسسسسسسسسسسبسسسسسسسسسسسسسسسيسسسسسسسسسسسسسسسقسسسسسسسسسسسسسسسات  تسسسسسسسسسسسسسسسنسسسسسسسسسسسسسسسمسسسسسسسسسسسسسسسيسسسسسسسسسسسسسسسة    فسسسسسسسسسسسسسسسي 

المفسسسسسسسسسروعات عند ربطها م  ي ايث تمتد ندماتها الي جوايب التخطيط والتطوور المرتبطة سه    
ي ادسسسسسسستفسسسسسسعار عن    Geographic Information Systems GISيةه المعلومات النبرافية

  Global Position Systemsي النةه العسسسالميسسسة لتحسسسد سسسد المواي  Remote Sensingبعسسسد 
GPS الموسسسسسساييسسسسسسة بسسسسسسالبيسسسسسسايسسسسسسات  المرتبطسسسسسسة  القرار  دعه    Spatial Decision Supportويةه 

Systemsما من مسسسسليه تعذوذ ه   التطبيقات وتنميتها علي أسسسسس  صسسسسحيحة من التخطيط    ي وهو
المدروس الماسسسسسسسسسستند على سنا، يةه يواعد سيايات وأدوات دعه القرار ال  ية إلمداد متخ   القرارات 

 .بالمعلومات الفوروة والدقيقة
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