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 ؟ 2016هل يمكن تحقيق زيادة في سقف الأنتاج النفطي للعراق في عام 

وهي أرقام متفائلم جداً, لا تعكس بشووووكل  3.6للبرميل وبمعدل أنتاج يصوووول الى  $ 45تعتمد على سووووعر  2016مسوووومدة ممازنم عام 

 كامل صمرة الماقع الأقتصادي العالميم وما يحيط العراق بشكل خاص وما يماجهه من آزمات داخليم وأقليميم. 

اجهم ما متساهم في رسم أستيراتيجيم ثابتم لمالمعالم  مهنيمعد في خلق صمرة لعراقي تسافي تحليل واقعي لما يماجهه الأقتصاد ا

 وأحتساب معدلات الأنتاج النفطي للعراق.  2016وبناء ممزانم  يتعرض له أقتصاد البلد

. في نهايم عام النفطتمريد الأمد للطاقم و طميلممصووادر لوعنصووت تفائل   IEA الدوليمأهتمام وكالم الطاقم محط  كان العراق، لسوونمات

صدر عن تقرير لمكالم الطاقم الدوليم عن تمقعات الأنتاج للنفط  2010 ض أكثرل سيصل بأنتاجه التصديري أن العراقما انتاجها  عفمن 

بحلمل ب / ي(  ) برميل يمميا مليمن 8.3و من المتمقع وصمله الى  ، 2020بحلمل عام ب / ي( ) برميل يمميا مليمن 6.1 الحالي أي الى

 .حسب تقرير المكالم الدوليم المنشمر آنذاك – IEA 2035ام ع

أسووووووعار النفط  وانهيار ISIS الحرب ضوووووود التايمات الأرهابيم داع ، منها 2012 المكالم الدوليم للطاقم تقرير منذ قد حدث لكن الكثير

سعار عام  %65الخام عالمياً الى أكثر من  لتعاد صياغته قبل فترة لتكمن  2012وهذا ما أربك تقرير عام .  2013 – 2012من معدلات أ

مقعتها سجلت ت وهذا التعديل واجهه تعديل من تمقعات الأنتاج للمزارة النفط العراقيم التي –مليمن برملي يممياً  4.2التمقعات أقل من 

وهم أقل من معدلات تمقعات وزارة النفط السابقم التي كانت  2020مليمن برميل باليمم في حلمل عام  6 – 5.5أنخفاض يصل مابين 

  . 2020مليمن برميل يممياً لنفس العام  9 – 8.4تشير الى 

برميل يمميا  مليمن 3.6في قراءة لمعدلات الأنتاج في العراق نجح حتى الآن في تحقيق مكاسب كبيرة في إنتاج النفط، وهم ما يتجاوز

 في الأشهر الأخيرة، وهم رقم قياسي. وهذا تقريباً يضعه كثاني أكبر منتج في أوبك بعد المملكم العربيم السعمديم.

تمقعات الأسووماق العالميم تشووير الى أن هناك جملم من المشوواكل التي يماجهها ومع هذه الزيادة في الأنتاج للأشووهر القليلم الماضوويم, 

 العراق وهي معرقلم بشكل كبير للحفاظ على سقف الأنتاج والأرتفاع به.  النفط وأنتاجه في

ليس مجرد المضع الأمني قضيم الأرهاب وداع  التي من شأنها عرقلم الاستثمار في المجال النفطي. أنهيار أسعار النفط يستنزف 

ضلم أخرى عمرها من هذا العام والعام المقبل، هناك كالدولم من النقد بشكل كبير جداً مقابل الهدر وتكاليف الممازنات التشغيليم وغي

ضووا غير أي بلتماجه الحكممم المركزيم في بغداد وهي مسووتحقات كووتكات النفط الدوليم العاملم في البلاد وعدم سووداد أسووتحقاقتها. 

متع أصبحت منطقم تت –لعراق الكرديم في شمال ا حكممم الإقليم -ة الحكممم المركزيم على دفع كتكات القطاع الخاص بالكامل قادر 

تحقاتها وبدأت تدفع مس اتفاقات نفطيم خاصم بها مع الشتكات العالميم يعهاقتم بسيطرة واضحم ومنعزلم عن الحكممم المركزيم بعد

 ألف برميل يممياً.  300من النفط المستخرج من حقملها, بل أكثر سيطرتها أمتدت لحقمل نفط كركمك التي تشكل أكثر من 

دوليم العاملم ال مجممعات الشتكات النفطيم تطلب من من خلال وزارة النفط سبتمبر في أوائل أرسلتها الحكممم العراقيم الرسالم التي

وأن الميزانيم العامم غير قادرة على تسووديد المسووتحقات في المقت الحالي بسووبب  نفقاتها في العملفي الحقمل الجنمبيم بأن تقلص 

 تكاليف انخفاض التي تعكس 2016تقديم خطط للعام  الشووووتكات على وتحث عليه سوووويتم تخفيو جدول الدفعات.  –الآزمم الماليم 

 6 - $ 1.15.علماً بأن هذه الشتكات تتقاضى معدلات هذا العام على مستميات الانتاج مع الحفاظ ،خدمات المقدمم في حقمل النفطال

 دولار عن كل برميل.  $

التي عملت على تخفيو نفقاتها من  BP،  وخفضووت جدول الأنفاق منها كووتكم اب بتأثير هذا الطلببعو من هذه الشووتكات أسووتج

 في حقمل الرميلم وهم أكبر حقمل النفط في العراق.  2016مليار دولار للعام  2.5مليار دولار الى  3.5

لصووعب على الشووتكات العاملم تخفيو التكاليف والحفاظ على معدلات الأنتاج وهذا ما تمضووح من خلال تصوواريح اولكن سوويكمن من 

 الأدارات العليا لهذه الشتكات, وجملات الحمار بين الحكممم وأدارات الشتكات العاملم الأن. 

ع , ميماجه العراق اي آزمم أخرى أو تعقيد للماقعأذا لم  هذا يشوووووير بأن معدلات الأنتاج من الممكن أن تحافو بصوووووعمبم على معدلاتها

الأخذ بعين الأعتبار كل المؤكووتات والتقارير الدوليم الخاصووم تمضووح بأن معدلات أسووعار النفط لن تتحسوون بشووكل كبير وسووتبقى قريبم 

 . 2016جداً من معدلاتها لهذه الأشهر حتى الربع الأخير من العام القادم 

 

 ي المهندس علي جبار الفريج

 جامعم هارفارد  –مختص في أدارة مؤسسات الدولم في الآزمات 


