
مستقبل الطاقة في العراق ومصادرها

 الطاقة في العراق استعراض ألستراتيجيةINES-2012

ماهي مصادر طاقتنا االن .

التحديات التي تواجة قطاع الطاقة .

 مخطط ذروة االحتياج واالحتياج االساس.

 االستراتيجية المقترحة.

 دقيقة 20عارضة 20. االراء والمناقشة

التنبؤ بذروة ومعدل الطاقة



الطاقةالتنبؤ بذروة الطلب على 

مركز االحصاء الوطني

مكتب التخطيط والدراسات 
1760MW/a 8%

2000MW/a 15%



(لم تتحقق) (INES-2010)ستراتيجية الوطنية المتكاملة للطاقةاألاستعراض 



مولدات الطاقة حاليا  



2022المعدل العام لسنة )احتياج العراق للطاقة خالل ساعات اليوم

 19.7يبلغ معدل انتاج االساس اليومي بحدودGw
 23.5(%9.5).بينما معدل االحتياج االساس Gw
 متوسط الذروة النهارية يزيد عن االنتاج

%27االساس بنسبة 

%38ويزيد عن احتياج الذروة المسائية بنسبة 

ة يمكن تغطية الذروة الصباحية بالطاقة الشمسي

والذروة المسائية بطاقة الرياح وطاقة الرياح

والمنظومات الغازية السريعة 

 تغطية االحتياج االساس([3.8Gw] (% 9.5 

االنتاج االساس 

االحتياج االساس 

معدل الذدرة الصباحية

معدل الذروة المسائية 

27% 38%

طاقة رياح +طاقة شمسية 

غازية سريعة  + طاقة رياح

9.5%

7.5 Gw 

5.3Gw



ماهي مصادر الطاقة لدينا 

الغاز الحر والمصاحب•

(.نفط خام وثقيل(النفط ومشتقاته •

الطاقة الشمسية•

طاقة الرياح •

؟؟؟.الطاقة النووية•



الغاز الحر والمصاحب الموقف االحصائي لغاز العراق-:اوال 

  (.مصاحب % 85+حر %15.)مليون قدم مكعب2663بلغ انتاج العراق اليومي من الغاز الحر والمصاحب

400 مصاحب مليون قدم مكعب 2263مليون قدم مكعب حر

  مليون قدم 1177مليون قدم مكعب يوميا  والمتبقي 1086اي زهاء %  48بلغ نسبة المحروق من الغاز المصاحب

.(.من المنتوج الوطني% 52مكعب أي  

 غاز البيوتان )من الغاز المصاحب لالستخدام الصناعي والمنزلي وكوقود للسيارات ( مقك200% )17يستهلك العراق بحدود

.  C3-C4(.والبروبان

 (35كمية الغاز المصاحب المستهلكة النتاج الكهرباء . )الى االحتياج العراقي العام % 15وتضيف حقول الغاز الحر ال%

  6.3. من ايران   اي بنسبة مليون قدم مكعب في اليوم لتغطية الحاجة النتاج الكهرباء178فيما يستورد بحدود%

 ير مستثمر ويعد اليزال غعكاز حقل .)المنصورية في ديالى والسيبة في البصرة وحقل عكاز في االنبار: حقول الغاز الحر الرئيسية هي

.( اكبر حقل غاز حر في العراق

   (.؟ هل يستطيع العراق تغطية النقص في المستقبل. )من االحتياج العام% 56.3االنتاج الكلي المستخدم مع المستورد من الغاز يغطي

 سيسهم في حل المشكلة نوعأ ما( 2026مخطط )واستثمار جميع الغاز . ضياع استثمار الغاز المصاحب سيفاقم المشكلة.

 ترليون قدم مكعب 132احتياطي الغاز العراقي  .



التحديالغاز الحر والمصاحب-

 صعوبة السيطرة في انتاج الغازالمصاحب

 نسبة الغازC1-C2 ونسبة %  70في الغاز المصاحبC3-C4  24.5حوالي%

اغلب الغاز في العراق هو غاز مصاحب.

تاج النفط صعوبة االستثمار من الناحية الفنية ، يتطلب مبالغ كبيرة  لذلك يحرق قسم كبير منه الن.

رار أمني وهي غالية وتحتاج جهد طويل واستق. يتطلب انشاء شبكة كبيرة من خطوط انابيب امداد الطاقة

.عالي

 (غير مضمون. )2026الى استثمار جميع الغاز المصاحب بنهاية  يتطلع العراق

 3محطات الغاز تحتاج ماء فقط للتبريد m3/h  (فائدة.)كما هو الحال في المحطات البخارية.



مبالغ الوقود في المحطات الغازية ألنتاج الكهرباء–

 كلMWh 1 42على فرض اعلى كفاءة (قدم مكعب 7942تستهلك)%

 قدم مليون 7.94كمية الغاز الالزمةساعة فأن ميكاواط 1000والنتاج

.ساعة .مكعب

 مليون قدم مكعب باليوم 2286ميكاواط 12000لجميع محطات العراق

فأننا سنحتاج لسنة واحدةو :(8.3439e+5 )مليون قدم مكعب

 3.56 ₡--------( 2.79 ₡)سعر قدم مكعب من الغاز يساوي (30March 2022)  

.مليون دوالر233بحدود•



.النفط ومشتقاته-:ثانيا

 برميل نفط(0.0116)تستهلك بالمحطات البخارية من الطاقة المنتجة ساعة .كيلوواط 1كل.

1000 برميل نفط(1160)المحطات تستهلك= ساعة .ميكاواط.

.برميلمليون 13.7سنحتاج :لسنة الواحدةو

مليون برميل بالسنة 68.5ميكاواط فالعراق يستهلك حوالي 5000ولل

 60وعلى فرض سعر البرميل $

من اجمالي الناتج القومي% 7أي .دوالرمليار 4.11فة تقريباً لفيكون اجمالي الك.

  بالمائة من صادرات العراق 95يمثل النفط

 مليون برميل يوميا 3.25ينتج العراق حالياً حوالي

 ميكاواط 5000سعة محطات كهرباء العراق المعتمدة على النفط الخام والنفط الثقيل بحدود

 من محطات التشغيل حالياً % 24تمثل حوالي.



 يتراوح معدل االشعاع الشمسي في العراق مابين

(4.0-5.6)kwh/m2/day   ساعات باليوم6بمعدل شروق شمسي معياري

((1kw/m2

 شكل التوزيع الجغرافي لالشعاع الشمسي في العراق.

 إذا تم استثمارها بشكل صحيح2030مزيج الكهرباء بحلول عام

مع تحرير النفط، اليوم تكلفة أقل من متوسط فيالكهرباء للمستهلكين ستوفر 

مكعاب مان الغااز قادم ملياارات تساعة يعاادلماا التصدير الستخدامات أخرى أو والغاز 

، IEAالمصدر من النفط يوميًا وفقًا لمعايير براميل 450.000زائد 

3وقع العراق ثالث عقود استثمارية مع ثالث شركات عالمية لسعة تصل لغايةGw

 5سيصل احتياج العراق لوقت الذروة الصباحية 2025بحلولGw   فوق طلب

االساس

 6لذا ستكون نسبة مشاركة الطاقة الشمسية بحدود%

 (%30-20) ان ترتفع نسبة المشاركة بحدود 2030المطلوب لغاية

2030لعام 15Gwاي سنحتاج بحدود 

الطاقة الشمسية الحرارية واعدة للمستقبل 

المصدر الثالث الطاقة الشمسية 



طاقة الرياح : المصدر الرابع 

 يمتلك العراق العديد من مكامن الرياح.

 متر100توضح خرائط خيوسن االسبانية خارطة العراق للرياح وعلى ارتفاع

 اعلى سرع رياح في مناطق شيخ سعد والشهابي والحي

وعلي الغربي

 في محافظتي تقدر السعة التي بامكان تنصيبها

km21440بمساحة اجمالية Gw 5واسط وميسان 

 6بحدود في حال استثمارها فستضيف%

2030من اجمالي الطلب على الطاقة عام 

 متر150حسب معادلة هلمتهولز فانه وعلى ارتفاع

فان معدل سرع الرياح في المناطق المذكورة ممكن 

متر بالثانية  لمنظومات من8-9يصل مابين أن

.  من كفائتها% 85كفاءتها الى تصل  class-IIنوع

لم يعلن العراق اية فرصة استثمارية لحد االن.

طاقة الرياح ممكن ان تغطي وقتي الذروة الصباحية

والمسائية 



الطاقة النووية-:المصدر الخامس

تماد وحسب توقعاتنا سيلجأ العالم من جديد الى اع

الطاقة النووية كبديل استراتيجي طويل االمد 

 عاماً القادمة، سوف تستهلك مدى الخمسين على

البشرية طاقة أكثر مما تم استهالكه طوال التاريخ 

وال يمكن الركون الى التوقعات بشأن. الماضي بأكمله

تهالك فمستوى االس: تقنيات جديدة لتوليد الطاقةتطوير 

ر الطاقة سوف تصبح مصادبكثيربينما ينمو بشكل أسرع 

لة المتناول على نطاق واسع وبأسعار معقوالنووية في 

اآلن عجز الوقود كما ويتجلى ، 2030بحلول عام 

فاءة بسبب انخفاض كاألحفوري أكثر من أي وقت سابق، 

رص التوليد وضرر االنبعاثات المتولدة عنه وستصبح ف

تشييد محطات توليد طاقة كهرومائية محدودة إلى حد 

.كبير



قدرة إنتاجية كبيرة في توليد الطاقة•

طاقة يتم إنتاج( والذي يُستخدم في الوقود النووي)من اليورانيوم كغم 1عند االحتراق الكامل •

.طناً من الفحم الحجري عالي الجودة100تعادل تلك المنبعثة من حرق 

بالكامل في الوقود النووي ويمكن إعادة 235اليورانيوم اذال يحترق االستخدام قابلية إعادة •

(.دون فاقدأي)وفي المستقبل، يمكن االنتقال الكامل إلى دورة وقود مغلقة . استخدامه بعد المعالجة

مليون طناً 700محطات الطاقة النووية في أوروبا كل عام بتجنب انبعاث تسهم االنبعاثات تقليل •

210من غاز ثاني أكسيد الكربون كما تجنب محطات الطاقة النووية العاملة في روسيا انبعاث

.مليون طناً من غاز ثاني أكسيد الكربون سنويا إلى الغالف الجوي

وظائف في 10كل وظيفة واحدة في تشييد محطة الطاقة النووية في خلق تسهم االقتصادي التطور •

رية ويساهم تطور الطاقة النووية في نمو البحث العلمي والقدرات الفك. القطاعات ذات صلة



قدرة إنتاجية كبيرة في توليد الطاقة•

طاقة يتم إنتاج( والذي يُستخدم في الوقود النووي)من اليورانيوم كغم 1عند االحتراق الكامل •

.طناً من الفحم الحجري عالي الجودة100تعادل تلك المنبعثة من حرق 

بالكامل في الوقود النووي ويمكن إعادة 235اليورانيوم اذال يحترق االستخدام قابلية إعادة •

(.دون فاقدأي)وفي المستقبل، يمكن االنتقال الكامل إلى دورة وقود مغلقة . استخدامه بعد المعالجة

مليون طناً 700محطات الطاقة النووية في أوروبا كل عام بتجنب انبعاث تسهم االنبعاثات تقليل •

210من غاز ثاني أكسيد الكربون كما تجنب محطات الطاقة النووية العاملة في روسيا انبعاث

.مليون طناً من غاز ثاني أكسيد الكربون سنويا إلى الغالف الجوي

وظائف في 10كل وظيفة واحدة في تشييد محطة الطاقة النووية في خلق تسهم االقتصادي التطور •

رية ويساهم تطور الطاقة النووية في نمو البحث العلمي والقدرات الفك. القطاعات ذات صلة



2كم3حوالي ميغاواط إلى 1000تحتاج المنشأة النووية التي تبلغ طاقتها •

مرة من مساحة األرض إلنتاج نفس الكمية من الكهرباء مثل منشأة الطاقة النووية 360مزارع الرياح ما يصل إلى بينما تطلب •

.  األرضضعف مساحة 75منشآت الطاقة الشمسية الكهروضوئية ما يصل إلى وتتطلب •

في 47إلى 32عوامل قدرة مزرعة الرياح من بينما تتراوح في المائة ، 90مرافق الطاقة النووية عامل قدرة متوسط يبلغ تمتلك •

(.التوربيناتعلى االختالفات في موارد الرياح في منطقة معينة والتحسينات في تكنولوجيا اعتمادًا )المائة ، 

.بالمائة28إلى 17قدرة الطاقة الشمسية الكهروضوئية أيًضا بناًء على الموقع والتكنولوجيا ، من وعوامل •

ميغاواط لتوليد 2800ميغاواط و 1900مع أخذ هذه العوامل في االعتبار ، ستحتاج مزرعة الرياح إلى قدرة مركبة تتراوح بين •

ميال مربعا 260سيتطلب مثل هذا المرفق ما بين . ميغاواط1000نفس الكمية من الكهرباء في السنة مثل منشأة طاقة نووية بقدرة 

5400ميغاواط و 3300يجب أن يكون لدى منشأة الطاقة الشمسية الكهروضوئية قدرة مركبة تبلغ . ميال مربعا من األرض360و 

ً 75و 45ميغاواط ، وتتطلب ما بين 1000ميغاواط لتتناسب مع إنتاج منشأة نووية تبلغ  .ميالً مربعا

ل نووي بقدرة توجد منشأة طاقة شمسية أو طاقة شمسية تعمل حاليًا في الواليات المتحدة كبيرة بما يكفي لتضاهي إنتاج مفاعال •

في كاليفورنيا ، تبلغ طاقتها المركبة  Alta Wind Energy Centerأكبر مزرعة رياح في البالد ، مركز . ميجاوات1000

 Desert Sunlightو  Topaz Solar Farmميغاواط 550أكبر محطات الطاقة الشمسية الكهروضوئية هي . ميجاوات1،548
Solar Farm ،من هذه المنشآت لتعادل الناتج السنوي 10ستكون هناك حاجة إلى ما بين ستة إلى . وكالهما في كاليفورنيا

.لمتوسط المفاعل النووي

حقائق مهمة 



PWRأوBWRمفاعل  (1GWe)النموذج القياسي النتاج•
ذ تستنفعلى افتراض ان الدورة الواحدة للوقود مليون دوالر 40بحدود الكلفة التقديرية للوقود المستخدم•

بالتالي فان الكلفةوشهر(18)ب

مليون دوالر بالسنة 19بحدود•

نتاج الطاقةألُكلفة الوقود •

  0.49cents/KWhالكهرونووية

سنة60عمر المفاعل اكثر من •





% .  4طن سنويا من الوقود المخصب بنسبة اقل من 30-25يحتاج المفاعل القياسي مابين -:النفايات •
.متر مكعب من الوقود النووي المحترق جزئياً 4-3ينجم عن عمل المفاعل خالل سنة  

مرة 15-10قابلة للتدوير مابين •

(.5*3بحجم غرفة )طن  855متر مكعب،45سينتج كمية من النفايات ( سنة60)على طول عمر المفاعل •

طن سنويا 300,000بينما تنتج محطة تعمل بالفحم اكثر من •

الوقود نعم ولكن على مدى عمر المفاعل فأن كلفة انتاج الطاقة ارخص بكثير من: الكلفة االنشاء عالية•
 High capital cost ,low running cost  & moderate LCOE. االحفوري

.آمن جدا واليؤثر عليه اي خطا بشري او طبيعي(  (third-plusمفاعالت الجيل الرابع: االمن النووي•

.يتطلب تدريب عالي المستوى:الكوادر العلمية •



( سوق الكربون)الحسابات الخاصة باالنبعاثات الكاربونية

ميكاواط ساعة1000طاقة مقدارها ال(1 GWh)  طن من(405)منها ينبعث ،النفطيالوقود حرق من الناتجة

.ثنائي اوكسيد الكربونغاز 

 الهيدرومائيهيمكن تجنب هذه االنبعاثات بواسطة الطاقات المتجددة أوالطاقة النووية أو.

 مليون طن 3.55كمية الغاز المنبعث ستكون .ساعة .كيكاواط8760ميكاواط تنتج بالسنة  1000ولمحطة

 في السنةساعة .ميكاواط 1000سعر كمية الكربون المستبعدة  من انتاج الكهرباء لكل

3.55 Mt* $60 =  213 M$/year



باالنبعاثات الكاربونية

WB-2030  377 Mt



(2022)---23.5)للعراق الحالي  احتياج  االساس GWe )و( 27األحتياج في وقت ذروةGwe  )

---(2030)  مستقبل االحتياج االساس: (32 GWe  )  و( 45مستقبل ذروة االحتياج Gwe  )

   (31%)%  1منظومات الدورة المركبة

   19.7)وضعنا الحالي  (2022(37%)% 40منظومات الدورة المفردهGWe

                       لمتوسط الحمل وضع االحتياج             (17%)6.5األستيراد(27GWe)(2800ي/مقمك)

         (10%)%   21المنظومات البخارية

 31% 51الدورة المركبة منظومات  %

 األساساألحتياج وضع           2025%         20%  30منظومات الدورة المفرده(26.25GWe)

        الذروةاحتياج وضع %    10%14األستيراد(30GWe) (2270ي/مقمق)

    20%1المنظومات البخارية          %

 سنوات5خاللميكاواط 1000مفاعلين بقدرة 2ببناء الشروع            0%%0القدرة             مفاعالت

  (4-9)لوقت الذروة الصباحي %12%0بناء محطات طاقة متجدده

 54%58منظومات الدورة المركبة             %

 األحتياج األساس 2030%                148%منظومات الدورة المفرده(35GWe)

                     أحتياج الذروة % 1110%األستيراد(42GWe)  (3000ي/مقمق)

 22%القدرة   مفاعالت            % سنوات التالية5أخرى  خاللمفاعالت 4أضافة 0

 (4-9)لوقت الذروة الصباحي %12%5محطات طاقة متجدده  بناء

طلب  الطاقة خالل العشر سنوات المقبلةالسيناريو المقترح لتغطية احتياج
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شكراً ألستضافتكم


