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مركز البيدر للدراسات والتخطيط

عن املركز
سنة  رحّبية، أتسس  ،وغري  عراقية غري حكومّية  منظمة  والتخطيط  للدراسات  البيدر  مركز 

2015م، وُمسجل لدى دائرة املنظمات غري احلكومية يف االمانة العامة جمللس الوزراء.

للمشاكل  العملية  الرؤى واحللول  الدولة، عن طريق طرح  بناء  للمسامهة يف  املركز  ويسعى 
والتحدايت الرئيسة اليت تواجهها الدولة، وتطوير آليات إدارة القطاع العام، ورسم السياسات العامة 
ووضع اخلطط االسرتاتيجية، وذلك عن طريق الدراسات الرصينة املستندة على البياانت واملعلومات 
املوثقة، وعن طريق اللقاءات الدورية مع اجلهات املعنية يف الدولة واملنظمات الدولية ذات العالقة. 
ويسعى املركز لدعم االصالحات اإلقتصادية والتنمية املستدامة وتقدمي املساعدة الفنية للقطاعني 
فرص عمل  لتوفري  به  والنهوض  اخلاص،  القطاع  وتطوير  لدعم  املركز  يسعى  واخلاص، كما  العام 
للمواطنني عن طريق التدريب والتأهيل لعدد من الشباب، مبا يقلل من اعتمادهم على املؤسسة 

احلكومية، ويساهم يف دعم اقتصاد البلد واالرتقاء به.

ويسعى ايضاً للمسامهة يف بناء االنسان، ابعتباره ثروة هذا الوطن، عن طريق تنظيم برامج 
وتطبيق  وتبين  طرح  على  قادرة  قيادات  لصناعة  دورات  وعقد  الواعد،  الشباب  وتطوير  العداد 
رؤى وخطط مستقبلية، تنهض ابلفرد واجملتمع وحتافظ على هوية اجملتمع العراقي املتميزة ومنظومته 
القيمية، القائمة على االلتزام مبكارم االخالق، والتحلي ابلصفات احلميدة، ونبذ الفساد ابنواعه 

كافة، ادارية ومالية وفكرية واخالقية وغريها.

www.baidarcenter.org

info@baidarcenter.org

حقوق النشر حمفوظة ملركز البيدر للدراسات والتخطيط
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ارتفاع إنتاج النفط يف العراق لشهر نيسان

مع ختفيف أوبك بلس القيود على اإلنتاج النفطي، يعيد العراق الطاقة اإلنتاجية اخلاملة إىل 
العمل مرة أخرى.

بلغ متوسط   إنتاج النفط اخلام يف العراق 4.09 مليون برميل يومياً يف نيسان 2021 ابرتفاع 
يسري عن شهر آذار الذي يسبقه.

وأنتجت احلقول اليت تسيطر عليها احلكومة االحتادية حوايل 3.62 مليون برميل يومياً، بينما 
أنتجت حكومة إقليم كردستان حوايل 469 ألف برميل يومياً، على وفق حتليل تقرير نفط العراق 

الذي يستند إىل البياانت اليت ُجعت بنحٍو مستقل عن كل حقل نفطي.
وسّجل حقل غرب القرنة -الذي تديره شركة لوك أويل الروسية- أكرب زايدة منفردة، الذي 
عّزز اإلنتاج على أساس شهري من 70 ألف برميل يومياً، إىل حوايل 367 ألف برميل يومياً. وأنتج 
احلقل ما يصل إىل 420 ألف برميل يومياً يف السنوات األخرية، إال أّن ختفيضات أوبك استهدفت 

نفطه الثقيل.
وكان من املفرتض أن تبلغ حصة العراق على وفق ختفيضات أوبك يف األشهر األربعة األوىل 
من عام 2021 حوايل 3.857 مليون برميل يومياً، مع ختفيضات أخرى لتعويض اخلرق عن فائض 
اإلنتاج السابق. ومل تِف البالد بتوقعات أوبك ابلكامل حىت اآلن هذا العام، لكنها جتنبت التدقيق 
السعودية  نفذهتا  اليت  اإلضافية  والتخفيضات  النفط  على  العاملي  الطلب  زايدة  بسبب  الشديد؛ 

طوعاً؛ مما دفع معروض أوبك لالخنفاض.
قدرت  نيسان، يف حني  شهر  برميل يف  مليون  أنتجت 3.863  إهنا  النفط  وزارة  وقالت 

املصادر الثانوية ملنظمة األوبك إنتاج العراق بنحو 3.920 مليون برميل يف شهر نيسان.
التزامه بتخفيضات منظمة أوبك على   ومن املقرر أن يرتاجع إنتاج العراق النفطي وسط 
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مدى األشهر الثالثة املقبلة، إىل 3.905 مليون برميل يف شهر أاير، و3.954 مليون برميل يف شهر 
حزيران، و4.016 مليون برميل يف شهر متوز.

يتخذ حتالف أوبك بلس قراراته على أساس شهري بشأن التمسك بزايدات اإلنتاج اجملدولة، 
إذ يسعى إىل مطابقة زايدات العرض مع الزايدة املتوقعة يف الطلب املرتبطة ابلتعايف االقتصادي من 

الوابء.
املستخدمة،  اإلنتاجية غري  الطاقة  اليوم من  برميل يف  مليون  يقرب من  ما  العراق  وميتلك 
احلكومية  العراقية  احلفر  أعلنت شركة  األخرية،  اخلطوات  إحدى  ففي  املزيد.  تطوير  ويعمل على 
)IDC( أهنا وقعت عقداً حلفر 43 بئراً يف حقل جمنون، الذي تديره شركة نفط البصرة. وتوشك 

منشأة املعاجلة املركزية اجلديدة على االنتهاء اليت ستضاعف من قدرة املشروع اإلنتاجية.
وتُعّد األمنية حتدايً مستمراً حلقول منطقة كركوك اليت تديرها شركة نفط الشمال اليت متتلكها 
الدولة، وتنتح تلك احلقول اآلن أكثر من 300 ألف برميل يف اليوم. ومل يؤثر قصف بئرين يف 5 
أاير يف حقل ابي حسن على اإلنتاج -على وفق مسؤول يف املؤسسة الوطنية للنفط-؛ ألن احلقل 
كان ينتج أقل من طاقته، وميكن تشغيل آابر أخرى للتعويض. وقال مسؤول يف شركة نفط الشمال 

إنه مت إمخاد حريق يف رأس أحد اآلابر على الفور، بينما ُأمخد اآلخر يف 9 أاير.
إنتاج النفط الشهري يف العراق

وزارة النفط اتفاقية أوبك تقرير نفط العراق مصادر منظمة أوبك الثانوية
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)Iraq OIl repOrt( فريق عمل تقرير نفط العراق
جاسم اجلابري وعلي العقيلي من البصرة. 

جودت الصعيدي من العمارة.
 رواز طاهر من أربيل. 

بن فان هوفلني من الوالايت املتحدة. 
التقارير العراقية من بغداد وكركوك والناصرية جمهولة املصدر ألمنهم الشخصي.

املصدر: 
https://www.IraqOIlrepOrt.COm/news/aprIl-OIl-prODuCtIOn-tICks-
upwarD-43744/


