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الملخــص التنفيذي

المســاهمة فــي تعزيــز ثالثة مجاالت رئيســية

فــي عــام  ،2007أبرمــت دانــة غــاز ونفــط الهــال اتفاقيــة مــع حكومــة إقليــم كردســتان نالتــا بموجبهــا حقوقاً حصريــة لتقييــم وتطوير وإنتاج
وتســويق البتــرول والغــاز الطبيعــي مــن حقلــي خــور مــور وجمجمــال فــي إقليــم كردســتان العــراق ،وبيعــه في األســواق المحلية وكذلك
ألغــراض التصديــر .أرســت هــذه االتفاقيــة نقطــة انطــاق مشــروع غــاز كردســتان الــذي كان لــه دور محــوري في دفع عجلة مشــاريع اســتخراج
الغــاز وتطويره فــي اإلقليم.

نظرت الدراســة في المجاالت الثالث الرئيســية التي ســاهم المشــروع بتنميتها في اإلقليم :االقتصاد ،والمجتمع،
والبيئــة ،علــى الصعيديــن المحلي والعالمي.

وبغضــون فتــرة قياســية لــم تتجــاوز  15شــهراً مــن بدايــة تنفيــذ المشــروع ،بــدأ الغــاز فــي أكتوبــر  2008بالتدفــق عبر خط األنابيــب الجديد
الــذي يوصــل إمــدادات الغــاز لمحطــات التوليــد فــي جمجمــال وإربيــل .وعلــى مــدى الســنوات العشــر الالحقة ،تمكن المشــروع مــن تأمين
مصــدر طاقــة موثــوق وميســور التكلفــة علــى نطــاق واســع فــي إقليــم كردســتان العــراق ،حصــد اإلقليم ثماره علــى كافة األصعدة
االقتصاديــة واالجتماعيــة والبيئيــة.
وفــي ُ ،2009شــكِّ ل ائتــاف بيــرل بتروليــوم الــذي يضــم دانــة غــاز ونفــط الهــال كمســاهمين ،إلــى جانــب كل مــن “أو إم في” ،و”إم أو إل”،
و”آر دبليــو إي” الذيــن انضمــوا إلــى االئتــاف الحقــاً بحصــة  10بالمئــة لــكل منهــم .وتتولــى نفــط الهــال ودانــة غاز تشــغيل المشــروع بالنيابة
عــن ائتالف بيرل.
ـاء بذكــرى مــرور عشــر ســنوات مــن اإلنتــاج المتواصــل فــي إطــار مشــروع غــاز كردســتان ،كلفــت نفط الهالل ودانة غــاز وائتالف بيرل
واحتفـ ً
بتروليــوم شــركة برايــس ووتــر هــاوس كوبــرز (بــي دبليــو ســي) بإجــراء دراســة عميقــة من أجل تقييــم المنافع واآلثــار االجتماعيــة واالقتصادية
التــي أتاحهــا المشــروع .وبالتالــي ،أجــرت بــي دبليــو ســي دراســة آلثــار المشــروع في أول عشــر ســنوات له ،وقدمــت في تقريرهــا تطلعات
لآلثــار المســتقبلية المنشــودة مــن المشــروع وفقــاً لمســار التطــور المتوقــع لــه علــى مدى الســنوات العشــر القادمة.
يقــدم الكتيــب لمحــة عــن أبــرز نتائــج التقييــم الــذي أجرتــه بــي دبليــو ســي ،ويلقــي الضــوء أيضــاً علــى أهم اآلثار والفوائــد التي حظي بهــا إقليم
كردســتان العــراق مــن المشــروع والتــي ســيثمر عنها المشــروع في المســتقبل.

وقــد قــدم التقريــر تحليـاً لآلثــار الماضيــة للمشــروع وأشــار في نفس الوقت إلــى التطلعات المســتقبلية المرتبطة به.
كما راجعت الدراســة إســهامات المشــروع في الفترة ما بين  2008و  ،2017واســتندت إلى هذه البيانات لوضع
تقديرات لما ســيقدمه المشــروع من إســهامات مســتقبلية من أجل النهوض باإلقليم مع األخذ بعين االعتبار أيضاً
لالســتثمار المكثّ ــف الــذي نخطــط لتنفيــذه لتطوير الحقلين.

مســاهمة مشــروع غاز كردســتان في تنمية إقليم كردســتان العراق

مساهمتنا في تعزيز اقتصاد
إقليم كردستان العراق

مساهمتنا في التنمية المجتمعية
إلقليم كردستان العراق

حماية
البيئة

المســاهمة فــي تنمية الناتــج المحلي اإلجمالي
لإلقليــم من خالل:

االســتثمار الرأس مالي

توفيــر فرص العمل

المشاريع

المســاهمة في العائدات
الحكومية

توفيــر إمدادات الطاقة

الكفاءة التشــغيلية
حفــض انبعاثات الغازات
الدفيئــة بفضــل الحد من
استخدام الديزل

توفير المبالغ باســتبدال
الديزل بالغاز
االســتثمار بالمبادرات
المجتمعية
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الملخــص التنفيــذي :نظــرة إلــى الماضي

الســنوات العشر األولى

عشــر ســنوات من الشراكة
والخدمــات والتطور
إن لالســتثمارات الرأســمالية فــي البنيــة التحتيــة واألعمــال
دور شــديد األهميــة للحفــاظ
اليوميــة المرتبطــة بمشــروع الغــاز ٌ
علــى الحيويــة االقتصاديــة إلقليــم كردســتان العــراق ،إال أن
اإلســهام االقتصــادي األكبــر الــذي بذلتــه بيــرل بتروليوم في
اإلقليــم إلــى اآلن هــو إمــدادات الطاقــة التي يوفرها المشــروع
لتشــغيل شــبكة الكهربــاء فــي اإلقليم.
وال تقتصــر منافــع إمــدادات الكهربــاء التــي يولدهــا الغــاز على
أنهــا تلبــي احتياجــات ســكان اإلقليــم الذيــن يبلــغ عددهم 5.9
مليــون فــرداً  ،بــل وتتجســد أيضــاً في تشــغيل شــتى األعمال
واألنشــطة عبــر كافــة القطاعــات االقتصاديــة فــي اإلقليم بما
فــي ذلــك القطــاع الزراعي والصناعــي والتجاري.

وبحلــول  ،2017كان المشــروع قــد وفــر مــن إمدادات الغاز
مــا يلبــي نحــو  80بالمئــة مــن الطاقــة الالزمــة لتوليــد الكهرباء
قدرت بي دبليو ســي أن
فــي إقليــم كردســتان العــراق ،وقــد ّ
هــذا اإلنجــاز قــد ســاهم بمــا يتــراوح بيــن  10.7مليار دوالر و
 18.3مليــار دوالر أمريكــي مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي في
 2017بفضــل مصــادر الكهربــاء الموثوقــة ومنخفضــة التكلفــة
أمنهــا المشــروع ،ممــا يعنــي أن النمــو االقتصــادي إلقليم
التــي ّ
ـيقدر
كردســتان العراق في الســنوات العشــر الماضية كان سـ ّ
بأقــل بكثيــر لــوال مشــروع إنتاج الغاز.
وقــد ُأتيحــت ضمــن إطــار المشــروع  2,200وظيفــة دائمة في
 2017و 20,000وظيفــة مؤقتــة أثنــاء مرحلــة البنــاء ،وهنا
تبــرز اآلثــار االقتصاديــة المباشــرة للمشــروع وباألخــص على
المجتمعــات المحليــة فــي اإلقليــم.

وبفضــل توظيــف الغــاز الطبيعــي لتوليــد الكهربــاء فــي إقليــم
كردســتان العــراق ،أصبــح باإلمــكان التخلــص مــن الحاجة
إلــى اللجــوء للديــزل الــذي ُيعــرف بتســببه بمســتوى أكبــر من
انبعاثــات ثانــي أكســيد الكربــون .وبذلــك ،تقــل انبعاثــات الغازات
الدفيئــة فــي الغــاف الجــوي نظــراً النخفــاض مســتوى انبعاثات
الغــازات الدفيئــة الناتجــة عــن الغــاز الطبيعــي بالمقارنــة مــع تلــك
المترتبــة علــى الديزل.

1.3مليار دوالر أمريكي

إجمــالي
االستثمـــار

تعزيــز الناتج المحلي
اإلجمالي

تعزيز التوظيف

مزايا استبدال
الديزل بالغاز
الطبيعي

التوظيف

اإلسهام في الناتج
المحلي اإلجمالي

وظائف مؤقتة أثناء
مرحلة البناء
وظائف دائمة خالل
مرحلة التشغيل

المبالغ المدخرة
في اإلقليم
التقليل من انبعاثات
الغازات الدفيئة

توظيف سكان
اإلقليم المحليين
المشتريات المحلية

10.7مليار دوالر أمريكي –
18.3مليار دوالر أمريكي
20,000
2,200

وظيفة

وظيفة

()2017

19.2مليار دوالر أمريكي

مليون طن من غاز ثاني
 29أكسيدالكربون المكافئ

أثر من %80
0.3

مليار دوالر أمريكي

المصدر :تحليل بي دبليو سي ()2018
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الملخــص التنفيــذي :نظــرة إلى المســتقبل

الســنوات العشــر القادمة

مســتقبل من االســتثمار
المتواصــل والتطور المســتمر
ضمــت بــي دبليو ســي فــي دراســتها تطلعات مســتقبلية
ّ
طرحــت فيهــا تقييمــاً لآلثار
للســنوات العشــر القادمــة،
َ
االجتماعيــة واالقتصاديــة المتوقعــة لمشــروع غاز كردســتان
فــي ضــوء مخطــط االســتثمار اإلضافــي في المشــروع بقيمة
 4.3مليــار دوالر أمريكــي .وتشــير التوقعــات اســتناداً إلــى هذا
المخطــط إلــى تزايــد اإلنتــاج بأكثــر مــن ثالثة أضعــاف من حقل
خــور مــور ،أي زيــادة الطاقــة اإلنتاجيــة الحاليــة البالغة 400
مليــون قــدم قياســي مكعــب لتصــل إلــى  1,400مليون قدم
قياســي مكعــب ،تتضمــن  750مليــون قــدم قياســي مكعب
لالســتهالك المحلــي فــي اإلقليــم و 250مليــون قدم قياســي
مكعــب مــن إمــدادات الغــاز لكافــة أنحاء العراق.

وقــد أشــارت بــي دبليو ســي فــي تقريرها إلى مســاهمة
مشــروع التوســعة بتعزيــز اقتصــاد إقليــم كردســتان العراق
بقيمــة تقديريــة تتــراوح مــا بيــن  28.6مليــار دوالر أمريكــي و
 41.6مليــار دوالر أمريكــي بحلــول  ،2027األمــر الــذي ســيثمر
عــن إتاحــة  7,500فرصــة عمل دائمة.
خصص نحــو  90بالمئــة مــن هــذه الوظائــف للموظفين
سـ ُـي َّ
المواطنيــن بغضــون خمــس ســنوات ،مــع ارتفاع هذه النســبة
إلــى  100بالمئــة فــي الســنوات الالحقة.

ومــن المتوقــع أيضــاً أن تصــل المبالــغ التــي ســيوفرها اإلقليم
بفضــل اســتبدال الديــزل بالغــاز الطبيعــي على مدى الســنوات
العشــر القادمــة إلــى  33.2مليــار دوالر أمريكــي ،هــذا باإلضافة
إلــى التقليــل مــن انبعاثــات الغــازات الدفيئــة بمجموع 77
مليــون طــن مــن غــاز ثاني أكســيد الكربــون المكافئ.

4.3مليار دوالر أمريكي

إجمــالي
االستثمـــار

وتضــم خطــط التوســع أيضــاً إنتــاج  285ألــف برميــل في اليوم
مــن النفــط الخــام مــن خــور مور باإلضافــة إلــى المتكثفات والغاز
البترولي المســال.

تعزيــز الناتج المحلي
اإلجمالي

تعزيز التوظيف

مزايا استبدال
الديزل بالغاز
الطبيعي

التوظيف

اإلسهام في الناتج
المحلي اإلجمالي

وظائف مؤقتة أثناء
مرحلة البناء
وظائف دائمة خالل
مرحلة التشغيل

المبالغ المدخرة
في اإلقليم

28.6مليار دوالر أمريكي –
41.6مليار دوالر أمريكي
84,000
7,500

وظيفة

وظيفة

()2027

33.2مليار دوالر أمريكي

التقليل من انبعاثات
الغازات الدفيئة

مليون طن من غاز ثاني
 77أكسيدالكربون المكافئ

توظيف سكان
اإلقليم المحليين

 90بالمئة بغضون السنوات الخمس القادمة
 100بالمئة في السنوات الالحقة

المشتريات المحلية

1.2مليار دوالر أمريكي

المصدر :تحليل بي دبليو سي ()2018
8

9

عـن
التقـــريــــــر

10

11

عـــن التقـــريــــــر
يســطر عــام  2018الذكــرى العاشــرة النطالق أعمال
الشــركات فــي إقليم كردســتان العراق.
وبالنظــر إلــى التقــدم الــذي حققتــه الشــركات على مدى عشــر
ســنوات ،أجــرت شــركة بــي دبليو ســي للخدمــات المتخصصة
تقييمــاً لمــا قدمــه مشــروع غــاز كردســتان من إســهامات في
اإلقليــم أخــذاً باالعتبــار لالســتثمارات الرأســمالية ،والعمليــات
المباشــرة ،ونشــاط موردي المشــروع ،واآلثار التي شــهدها
اإلقليــم نتيجــة الســتهالك المنتــج المتمخــض عن المشــروع
(أي الغــاز الطبيعــي).

التصور المســتقبلي وفقاً لخطط التوســع
وعــاوة علــى توضيــح آثــار المشــروع بصيغة كميــة ومالية،
قامــت بــي دبليــو ســي أيضــاً بتقييم وتحليل مســاهمة المشــروع
فــي تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة التابعــة لألمم
المتحــدة فــي اإلقليم.
تقــدم هــذه المقاييــس مجتمعـ ًـة نظــرة شــمولية تبرز مســاهمة
مشــروع غــاز كردســتان فــي النهــوض باإلقليــم وتشــير في نفس
الوقــت إلــى اإلســهامات المســتقبلية للمشــروع التي ســترتقي
بإقليــم كردســتان العــراق نحــو المزيــد مــن التقدم واالزدهار.

الغاز

النفط الخام

إضافة إلى إنتاج الغاز الحالي
من المصانع القائمة وعمليات
التوسعة

285

 750مليون قدم
قياسي مكعب

1,000

وقيمــت بــي دبليــو ســي أيضــاً المنافــع التي أثمرت عن أنشــطة
المســؤولية المجتعيــة المؤسســية للمشــروع فــي اإلقليــم،
ومــن ثــم االســتناد إلــى هذه النتائــج والمعلومــات لتحديد
األنشــطة المســتقبلية والنظــر فــي المنافــع والخدمــات التي
ـتقبال.
يمكــن أن يوفرهــا للمجتمــع مسـ
ً

مليون قدم قياسي
مكعب في اليوم

وفــي هــذا الســياق ،نظــرت بي دبليو ســي فــي المجاالت
الثــاث الرئيســية التــي ســاهم المشــروع بتنميتهــا فــي اإلقليم:
االقتصــاد ،والمجتمــع ،والبيئــة ،علــى الصعيديــن المحلــي
ـا لآلثــار الماضية للمشــروع
والعالمــي ،وقــد قــدم التقريــر تحليـ ً
وأشــار فــي نفــس الوقــت إلــى التطلعــات المســتقبلية المرتبطة
بــه .وراجعــت الدراســة أيضاً إســهامات المشــروع فــي الفترة
مــا بيــن  2008و  ،2017واســتندت إلــى هــذه البيانــات لوضع
تقديــرات لمــا ســيقدمه المشــروع مــن إســهامات مســتقبلية من
أجــل النهــوض باإلقليــم مــع األخــذ بعيــن االعتبار أيضــاً لخطط
االســتثمار المســتقبلي الموضوعــة للفتــرة المقبلــة.

نظرة شــمولية عن الدراسة

لالستهالك المحلي

 250مليون قدم
قياسي مكعب

من خور مور

للنقل عبر األقاليم

من خور مور

النفط البترولي المسال/المتكثفات

ينتج وفقاً لتصميم
مصنع الغاز

أعمال بيرل بتروليوم
عمليات اإلنتاج

االستثمار

المساهمة في تعزيز
اقتصاد اإلقليم

تقييم اآلثار في الفترة السابقة
من  2008إلى 2017
12

مليون قدم قياسي
مكعب في اليوم

سلسلة التوريد

اآلثار على مجتمع
اإلقليم

المسؤولية االجتماعية
المؤسسية

المنتجات

اإلشراف
البيئي

اآلثار المتوقعة مستقبالً
من  2018إلى 2027
13

عــن إقليــم كردســتان العراق (اإلقليم)
هــو إقليــم فدرالــي يقــع شــمالي العــراق ويتكون من ثالث
محافظــات هــي دهــوك وأربيل والســليمانية ،ويربــو مجموع
ســكانه على  5.9مليون نســمة.

وبفضــل لذلــك ،تمكّ نــت حكومــة إقليم كردســتان مــن تعزيز
القطــاع الخــاص المزدهــر بها واســتقطاب االســتثمارات
األجنبيــة فــي القطاعــات النفطيــة وغيــر النفطية.

يعتمــد اقتصــاد اإلقليــم اعتماداً شــديداً على الخدمات واإلدارة
العامــة ويعتبــر قطــاع التصنيــع فيــه نامياً نســبياً  ،كما أن قطاعه
الزراعــي يســاهم بحصــة ضئيلــة في الناتــج المحلي اإلجمالي.

مطرداً
وقــد أدى ذلــك إلــى نمــو الناتــج المحلــي اإلجمالــي نمواً ّ
في الســنوات العشــر الماضية وســط مســتويات البطالة
المتوســطة نســبياً التــي شــاعت معظــم تلــك الفترة.

المصــادر :هيئــة إحصــاء إقليــم كردســتان ،تحليــل بي دبليو ســي

توزيــع الناتــج المحلــي اإلجمالي حســب القطاع

بيانــات رســمية مــن حكومــة إقليم كردســتان
تقديــرات البنــك الدولي

23.5 23.6

25.1

والســبيل لبلــوغ هــذا المســعى هــو خلــق بيئة أعمــال حيوية،
وإطــاق العنــان لمجــال ريــادة األعمال وباألخــص ما بين
ـا عــن التشــجيع علــى تعزيز األســواق اإلقليمية
الشــباب ،فضـ ً
والمحليــة أيضــاً مــن حيــث اإلنتاجيــة والنوعيــة واالبتكار
وســهولة الدخول والمشــاركة.

( %20مــن العــراق؛ تقديرات )2017

تطــور الناتــج المحلــي اإلجمالــي مع مرور الوقت
الناتــج المحلــي اإلجمالــي االســمي غيــر النفطــي (مليــار دوالر أمريكــي)

تقديــرات بي دبليو ســي

الناتــج المحلــي اإلجمالي

وبالتالــي ،زادت الحاجــة إلــى تنويــع مجــاالت مشــاركة القطاع
الخــاص فــي تنفيــذ المشــاريع واألعمــال االقتصادية.

28.1مليار دوالر أمريكي

بقــي اإلقليــم إلــى درجــة نســبية منيعــاً من األزمــة األمنية
والنزاعــات التــي شــهدتها المناطــق العراقيــة األخرى،
وباألخــص فــي أعقــاب حــرب العراق عــام  2003والتحديات
األمنيــة التــي نشــأت في الســنوات الماضية.

25.8

إال أنــه مــع هبــوط أســعار النفــط في  2014ومــع أزمة تدفق
الالجئيــن الســوريين والشــعوب العراقيــة المهجــرة داخليــاً في
اإلقليــم فــي خضــم تفاقــم المشــكالت األمنيــة الوطنية ،برزت
فــي المنطقــة تحديــات اقتصاديــة واجتماعيــة جمة.

%6

28.1

27.3

الخــط الزمنــي لألحــداث التــي شــهدها اإلقليم في الســنوات الماضية

%3
%27

%19

الزراعة

ا لتصنيع

17.7

الخدمات

اإلدارة العامة

8.0

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

14

2012

2013

2014

2017

2015

2016

2017

2018

ســبتمبر :2017
اســتفتاء كردســتان العراق
وهجــوم كركوك

المصــادر :هيئــة إحصــاء إقليــم كردســتان ،تحليــل بي دبليو ســي

معــدل البطالة

القــوى العاملة

( %15مــن العراق؛ )2018

()2015

()2015

المصــادر :هيئــة إحصــاء إقليــم كردســتان ،تحليــل بي دبليو ســي

المصــادر :هيئــة إحصــاء إقليــم كردســتان ،تحليــل بي دبليو ســي

5.9مليون

2007

2008

2009

2010

2011

الحــرب علــى تنظيــم الدولة
اإلسالمي (داعش)

%45

المصــادر :هيئــة إحصــاء إقليــم كردســتان ،البنــك الدولــي ،تحليــل بي دبليو ســي

التعداد الســكاني

يوليو :2017
اســترداد الموصل

ديســمبر :2011
انســحاب القوات
األمريكيــة بالكامل

البناء

2016

ترســم رؤية اإلقليم لعام  2020خطة محكمة إلصالحات
اقتصاديــة هيكيليــة ،وتمهــد الطريــق لتحقيق المزيد من التنمية
المســتدامة في اإلقليم .وقد برز التزام حكومة إقليم كردســتان
بخلــق تــوازن اقتصــادي فعال للتقدم والنمو يفســح المجال للحد
من اســتحواذ القطاع العام على المجال االقتصادي وتمكين
القطاع الخاص من المشــاركة في إرســاء أســس متينة للتنمية
االقتصاديــة وتنميــة القطاعات غير النفطية.

وفــي نفــس الوقــت ،فــإن السياســات التي تمكن المشــاريع
الصغيــرة والمتوســطة مــن النمــو والتــي تشــجع الشــركات األكبر
حجمــاً مــن أن تعــزز مــن تنافســيتها العالميــة تُ عتبــر محوريـ ًـة
لجعــل القطــاع الخــاص أكثر قــوة وتنوعاً .

%13

1.4مليون
المصــادر :هيئــة إحصــاء إقليــم كردســتان ،تحليــل بي دبليو ســي

األفــراد المهجريــن داخليـاً فــي إقليم
كردســتان العراق:

1.1مليون
()2018

المصــادر :هيئــة إحصــاء إقليــم كردســتان ،تحليــل بي دبليو ســي

15

عــن إقليــم كردســتان العراق (اإلقليم)

تــدرك حكومــة إقليــم كردســتان أن قطــاع النفــط والغــاز فيها
يعتبــر جــزءاً ال يتجــزأ مــن قدرتهــا علــى تحقيــق أولويــات التنمية
االقتصاديــة االســتراتيجية ،وذلــك مــن خــال توفير مصادر
طاقــة موثوقــة وقليلــة التكلفة.

لقــد كان إقليــم كردســتان العــراق يعانــي حتــى عام 2007
أزمــة قصــور حــاد فــي إمــدادات الكهرباء وعدم توفــر الطاقة
المولّ ــدة محليــاً  ،لــذا كانــت الكهربــاء تتوفــر لمدة ســاعتين في
اليــوم فقــط للعديــد من الشــركات والســكان فــي اإلقليم.

اإلمــدادات الكهربائيــة هــي القــوة المحوريــة المحركة
لالقتصــاد ،فهــي التــي تشــغل كافــة النشــاطات واألعمال في
االقتصــاد والتنميــة المجتمعيــة.

فجــاء مشــروع غــاز كردســتان ليغيــر هــذه الصورة ،فمن ســاعتين
فــي اليــوم ،أصبــح اإلقليــم يضــيء نــوراً لمدة تتراوح بيــن ثماني
وحتــى  14ســاعة فــي اليــوم أو أكثــر وكل ذلــك بفضــل إمدادات
حســنة والموثوقــة التــي أتاحها المشــروع.
الم ّ
الكهربــاء ُ

أدركــت حكومــة إقليــم كردســتان الحاجــة لتنفيذ اســتثمارات
ملحــة لتعزيــز البنيــة التحتيــة التــي مــن شــأنها أن توفــر مــا يكفي
مــن إمــدادات الطاقــة الموثوقــة وتحــد من خســارة الكهرباء
اإلضافيــة التــي يتــم توليدهــا وبالتالــي تجارتهــا مــع المناطق
المجــاورة فــي العــراق وعلــى المســتوى اإلقليمي.

إنتــاج الكهرباء في إقليم كردســتان العراق
3,000

إنتــاج الكهربــاء (ميغــا واط)
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المصادر :شركة بيرل بتروليوم المحدودة  ،تحليل بي دبليو سي

إنتاج النفط

صادرات النفط

ألف برميل في اليوم

ألف برميل في اليوم

المصادر ،MNR :تحليل بي دبليو سي

المصادر ،MNR :تحليل بي دبليو سي

192
()2017

16

188
()2017
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عــن المشــروع في إقليم كردســتان العراق
فــي أبريــل مــن عــام  ،2007أبرمت شــركتا دانة غاز ونفط
الهــال اتفاقيــة مــع حكومــة إقليم كردســتان حصلتــا بموجبها
علــى الحقــوق الحصريــة لتقييــم وتطويــر وإنتاج وتســويق وبيع
البتــرول ،بمــا فــي ذلــك الغــاز الطبيعي لالســتعمال المحلي
وللتصديــر ،وذلــك مــن حقــول خور مور وجمجمــال في إقليم
كردســتان العراق.

ُأنجــزت المرحلــة األولــى مــن عمليــة تطويــر حقــل خور مور في
 15شــهراً  ،وهــي فتــرة قياســية إلنجاز مشــروع بهــذا النطاق،
ومــن ثــم بــدأت إمــدادات الغاز األولى بالتدفــق ألربيل في
أكتوبــر  2008وكان لمحطــة اإلنتــاج المبكــر التــي تــم إنشــاؤها
دور كبيــر فــي ذلك.

كان الهــدف مــن ذلــك تعزيــز اإلمكانيــات والمصــادر الكامنــة في
هــذا اإلقليــم مــن الغــاز الطبيعــي ،ومــن ثم توفير غــاز طبيعي
ـاال وقليــل التكلفة
نظيــف االشــتعال ليكــون مصــدر طاقــة فعـ ً
بالمقارنــة مــع البدائــل األخرى.
وبغضــون  15شــهراً فقــط مــن بدايــة العمل ،كانت منشــأة
اإلنتــاج المبكــر وأنابيــب الغــاز قــد أنجــزت بالكامــل وبدأت أيضاً
بالعمــل ،ونقــل الغــاز مــن حقــل الغــاز الطبيعــي في خور مور
لتغذيــة المحــركات فــي محطــات التوليــد فــي إربيــل وجمجمال.

أمــا المرحلــة الثانيــة التــي ضمــت إنشــاء محطــة إنتاج الغاز
البترولــي المســال ،فاســتُ كملت فــي  2011وتوالــت منــذ ذلك
المزيــد من االســتثمارات.

تعــد “أو إم فــي” أكبــر شــركة نمســاوية صناعيــة مدرجــة ،كما
تعتبــر “إم أو إل” أكبــر شــركة مجريــة مدرجــة.

وفــي  ،2009نُ قلــت حقــوق اإلنتــاج لشــركة بيــرل بتروليوم
المحــدودة (بيــرل) التــي كانــت قــد أسســت حديثاً آنذاك وهي
شــركة مشــتركة بيــن شــركتي دانــة غــاز ونفط الهــال اللتين
شــكلتا الحقــاً ائتــاف بيــرل بتروليــوم إلــى جانب شــركائهما “أو
إم فــي” النمســاوية (إدارة النفــط المعدنــي) ،والمجريــة “إم أو
إل” (شــركة النفــط والغــاز العامــة المحــدودة) ،و”آر دبليــو إي”
األلمانيــة التــي انضمــت لالئتــاف في .2015

وقــد وضعــت خطــط لتكثيف االســتثمار في الســنوات العشــر
القادمــة بنفقــات رأســمالية وتشــغيلية قدرهــا  4.3مليــار دوالر
أمريكــي فــي الفتــرة مــا بين  2018و .2027

طاقــة إنتاج الغــاز لدى بيرل بتروليوم
طاقــة إنتــاج النفط
(بالمليــون برميــل فــي اليوم)

طاقــة إنتاج الغاز
(بالمليــون قــدم قياســي مكعــب في اليوم)
حجــم الغاز
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إسهـامـــات المشــروع
في تعـزيـــز إقلـيــــم
كردستــــان العــراق
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العمليــات تدعم اإلقليم على المســتويات
االقتصاديــة واالجتماعية والبيئية

تبــرز مســاهمة المشــروع بالنهــوض بإقليــم كردســتان العراق
علــى ثالثــة أصعــدة :تمكيــن النمــو المتواصل فــي اقتصاد
اإلقليــم المحلــي ،وتنميــة رأس المــال البشــري والمجتمــع،
وترســيخ منهجيــات أكثــر مســؤولية ومراعــاة لســامة البيئة.

وبهــذا اإلطــار الثالثــي ،تســاهم عمليات الشــركات فــي تلبية
األوليــات المحليــة للتنميــة والتطويــر ،كمــا وتســاعد فــي المضي
قدمــاً فــي تحقيــق خطــة التنميــة العالميــة القائمــة علــى أهداف
التنميــة المســتدامة .يوضــح هــذا القســم مــن التقرير إســهامات
االئتــاف عبــر هــذه المجــاالت الثالثة كميــاً ونوعياً .

المشــروع يســاهم في تنمية اقتصاد
اإلقليــم من خالل االســتثمار ،والعمليات،
وتوفيــر الطاقة لدواعي االســتهالك المحلي
تتنــوع اإلســهامات التــي وفرهــا المشــروع لتنميــة االقتصاد
المحلــي فــي إقليــم كردســتان العــراق ،وترتبــط بجميع مراحل
سلســلة القيمــة ،مــن االســتثمار الــذي ينفــذه فــي البنيــة التحتية
المحليــة للطاقــة ،وحتــى العمليــات التشــغيلية وسلســلة
التوريــد ،واألهــم مــن هــذا كلــه ،إمدادات الطاقــة لتمكين
االقتصــاد المحلي.

كال منها
وقــد قيمــت بــي دبليــو ســي جميــع هــذه اإلســهامات ً
علــى حــدى لتســتنبط مــن ذلــك اآلثــار االقتصادية للشــركات
فــي اإلقليم.
كال مــن هــذه المجــاالت
وتتنــاول الصفحــات التاليــة ً
بصــورة منفصلــة:
آثــار االســتثمار :يعمــل المشــروع على تنشــيط اقتصــاد إقليم
كردســتان العــراق مــن خــال االســتثمار في مشــاريع جديدة
للبنيــة التحتيــة ليتمكــن االئتــاف بذلــك مــن تعزيــز مجاالت
التوظيــف والنشــاط االقتصــادي بصــورة فورية .وقــد ُق ِّيمت
آثــار اإلنفــاق الرأســمالي المحلــي للمشــروع ومــا يصاحبه من
أعمــال البنــاء فــي ضــوء المضاعفــات االقتصادية.

اآلثــار التشــغيلية :مــن مزايــا المشــروع أن أعمالــه تخلق
فــي اقتصــاد اإلقليــم قيمـ ًـة إضافيــة ،وال ســيما من خالل
المشــتريات المحليــة ورواتــب الموظفيــن التــي يتــم تقييمهــا عبــر
المضاعفــات االقتصاديــة.
تمكيــن التطــور :إن إلمــدادات الطاقــة التي هــي المنتج
األساســي الــذي يوفــره المشــروع دور جوهري فــي تحريك
األعمــال والنشــاط فــي اقتصــاد اإلقليــم بنطاقه األشــمل ،مما
يســاهم فــي تحريــك القطاعــات االقتصاديــة األخــرى كالزراعة
والصناعــة والتجــارة ،والنهــوض فــي نفــس الوقــت بالمجتمعات
المحليــة ومســاعدتها علــى النمــو واالزدهــار .ويتــم تحليل
ذلــك باســتخدام مرونــة اإلنتــاج التــي تقيــم العالقة بيــن توفير
إمــدادات الطاقــة والنمــو االقتصادية.

اإلســهام االقتصادي عبر سلســلة القيمة في اإلقليم

المساهمة في تعزيز
اقتصاد اإلقليم

إمداد محطات الطاقة الرئيسية
بالغاز الطبيعي
تحفيز النمو االقتصادي
دعم ريادة األعمال وتنمية األعمال
تمكين توفير التكاليف المرتبطة بشبكة
الكهرباء عبر استبدال الديزل بالغاز

آثار المشروع على
مجتمع اإلقليم

توفير الوظائف للسكان المحليين
في اإلقليم
تحســين مســتوى حياة ورفاهية
المجتمــع عبــر تعزيــز البنيــة التحتية
االجتماعيــة وتوفيــر فــرص عمل ذات
قيمــة مضافة أعلى
خدمة المجتمع بتنفيذ مبادرات
مجتمعية واسعة النطاق

اإلشراف
على البيئة

ترشيد استهالك الموارد لتعزيز
استدامة االزدهار
تجنــب انبعاثــات الغازات الدفيئة
نتيجة الســتبدال الديزل عالي
االنبعاثــات الكربونيــة بالغاز منخفض
االنبعاثــات الكربونية

سلسلة التوريد

مطورو المشروع

آثار النتائج المترتبة على األعمال

آثار أعمال التشغيل

االستثمار (اإلنفاق
الرأسمالي)

مبيعات المنتجات

الحد من استهالك المياه ومن
المخلفات الضارة وغير الضارة

العمليات

الموردون
المحليون
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بيرل بتروليوم

آثار االستثمار

العمالء

القطاع العام،
والصناعة ،والمنازل،
والصادرات

المشتريات
والرواتب (النفقات
التشغيلية)
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إســهامات المشـــروع في تعزيز إقلـيـــم كردستـــان العراق

برنامج االســتثمار الرأســمالي لبيرل يحرك
اقتصاد اإلقليم
بلغــت اســتثمارات بيــرل إلــى تاريخــه مــا يزيد عن 870
مليــون دوالر أمريكــي فــي مشــاريع البنيــة التحتيــة للطاقــة
فــي جميــع أنحــاء إقليــم كردســتان العــراق ،وقد كُ ّرس هذا
المبلــغ لالســتثمار فــي محطــات إنتــاج الغاز وخطــوط األنابيب
ومشــاريع البنيــة التحتيــة الداعمــة .وفي الســنوات العشــر
األولــى ،ســاهمت هــذه االســتثمارات بمجمــوع  224مليون
دوالر أمريكــي فــي الناتــج المحلــي اإلجمالــي لإلقليم.

مطوري المشــروع
وقــد ُأنفــق نحــو ثلثــي رأس المــال على
ّ
ومورديــه المحلييــن ،وفــي حيــن أن الشــركات كانــت فــي البداية
ّ
تعتمــد بزخــم علــى الخبــرات الدوليــة ،إال أن العمليــات ســتصبح
أكثــر تركيــزاً واعتمــاداً علــى بيئــة األعمــال المحلية.

وســيعكف االئتــاف علــى مدى الســنوات العشــر القادمة
علــى االســتثمار بصــورة كبيــرة فــي هذا المشــروع ،ما ســيزيد
مــن إجمالــي اســتثمار المشــروع منــذ انطالقــه فــي اإلقليم لما
يقــارب  4.2مليــار دوالر أمريكــي.

وقــد بــدأت بيــرل بتنفيــذ برنامج اســتثمار جديد ســيكون
ـا بضــخ مســتويات إنتــاج الغــاز ونقلــه .وســيتم ضمن إطار
كفيـ ً
المشــروع تعزيــز اإلنتــاج مــن خور مــور وجمجمال.

ومــن المقــدر أن يضــخ هــذا االســتثمار الجديــد  869مليون
دوالر أمريكــي فــي الناتــج المحلــي اإلجمالــي لإلقليــم في
الســنوات العشــر القادمة ،مما ســيخدم مطوري المشــروع
ومورديــه وعمالــه المحلييــن .أمــا علــى مــدى عقديــن من الزمن،
ســيصل إســهام هــذا االســتثمار فــي زيادة الناتــج المحلي
اإلجمالــي لإلقليــم بقيمــة  1.1مليــار دوالر أمريكــي.

وقــد ُقـ ّـد رت مســاهمة المشــروع فــي الناتــج المحلــي
اإلجمالــي لإلقليــم فــي  2008بمجمــوع  19مليــون دوالر
أمريكــي ،فــي حيــن وصلــت فــي  2017إلــى  241مليــون دوالر
أمريكــي حســب التقديــرات.

تركــز النفقــات الرأســمالية فــي المقــام األول على:

تشــغيل النشــاطات االقتصادية بنطاقها األوسع

االســتثمار الرأسمالي لبيرل

النفقــات الرأســمالية المحليــة (بالمليــون دوالر أمريكــي فــي الســنة)

عمليات الشــركات تضمن اســتدامة بيئة
اقتصاديــة محلية حيوية
تســاعد العمليــات اليوميــة للمشــروع فــي تحريك النشــاط
االقتصــادي فــي اإلقليــم ،وقــد زاد ذلــك بصــورة مطردة منذ
بدايــة العمليــات في .2008
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المساهمة في الناتج المحلي اإلجمالي
لإلقليم إلى تاريخه:
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األثر التشغيلي

السنوات العشر المقبلة

إجمالي االســتثمار الرأســمالي
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إن األثــر التشــغيلي للقيمــة اإلجماليــة المباشــرة المضافــة
وللقيمــة اإلجماليــة المضافــة علــى مســتوى االقتصــاد بنطاقــه
األوســع يرتبــط بالمشــتريات المحليــة والرواتــب المدفوعة
للموظفيــن المحلييــن ،إذ ُينفــق الثلــث تقريبــاً مــن التكاليــف
التشــغيلية محليــاً .

(إجمالــي القيمــة المضافــة للعمليــات (بالمليــون دوالر أمريكــي ســنوياً )
9,000

خطــوط األنابيب الرئيســية

ومــع الزيــادة اإلنتاجيــة المخطــط لهــا ،تتوقــع بــي دبليــو ســي
أن تزيــد هــذه القيمــة لتصــل إلــى  9مليــارات دوالر أمريكــي
بحلــول .2027

وأفــادت تقديــرات بــي دبليــو ســي بــأن أكثــر القطاعات
اســتفادة مــن ذلــك هــو قطــاع األغذيــة بفضــل توظيف
خدمــات الضيافــة والتصنيــع ،وكذلــك مــن خــال المــواد
الالزمــة لتســيير العمليــات فــي اإلقليــم.

المساهمة المستقبلية في الناتج
المحلي اإلجمالي لإلقليم:

869

مليون دوالر أمريكي

المصدر :شركة بيرل بتروليوم المحدودة

 0.9مليــار دوالر أمريكــي
في الســنوات العشــر ،واســتثمار رأســمالي
مســتقبلي يساوي

 3.3مليــار دوالر أمريكــي
المصدر :شركة بيرل بتروليوم المحدودة
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المساهمة في الناتج المحلي اإلجمالي في
:2008

المساهمة في الناتج المحلي اإلجمالي في :2017

المساهمة في الناتج المحلي اإلجمالي في
:2027
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مليون دوالر أمريكي
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مليون دوالر أمريكي
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8.9

مليار دوالر أمريكي
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إســهامات المشـــروع في تعزيز إقلـيـــم كردستـــان العراق

توفيــر الطاقة الموثوقة ويســيرة التكلفة
يؤمــن حصة كبيــرة من اقتصاد إقليم
كردستان العراق.
يتمثــل اإلســهام االقتصــادي األكبــر واألهم للمشــروع حتى
اآلن بالطاقــة التــي تشــغل شــبكة الكهربــاء فــي اإلقليم.
ال تقتصــر مزايــا الكهربــاء المولــدة بالغــاز فقــط علــى أنهــا تلبي
االحتياجــات األساســية لســكان اإلقليــم الــذي يصل عددهم
إلــى  5.9مليــون فــرداً  ،بــل وتحــرك هــذه الكهرباء أيضاً األنشــطة
واألعمــال عبــر قطاعــات االقتصــاد كافــة ،بما فــي ذلك الزراعة
والصناعــة والتجارة.

وبحلــول  ،2017كانــت إمــدادات الغــاز توفــر نحــو  80بالمئة
مــن الطاقــة المســتخدمة فــي توليــد الكهرباء فــي اإلقليم.
وتشــير تقديــرات بــي دبليــو ســي أن مســاهمة هــذا اإلنجاز في
الناتــج المحلــي اإلجمالــي لإلقليــم فــي  2017تراوحــت بين
 10.7مليــار دوالر أمريكــي و  18.3مليــار دوالر أمريكــي ،وذلــك
عبــر إتاحــة توليــد إمــدادات كهربائيــة موثوقــة ويســيرة التكلفة
لخدمــة اإلقليــم .أي بعبــارة أخــرى ،كان مــن الممكــن أن تنحــدر
مســتويات النمــو االقتصــادي فــي اإلقليم عبر الســنوات العشــر
الماضيــة بشــدة لــوال مــا وفره مشــروع إنتاج الغاز.

تمكيــن األعمال االقتصادية بنطاقها األوســع
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13
18

ـدال مــن الديــزل لتوليــد الكهربــاء في
يســاهم توظيــف الغــاز بـ ً
توفيــر تكاليــف ضخمــة ،وتشــير دراســة بــي دبليو ســي إلى
توفيــر اإلقليــم بفضــل ذلــك  19.2مليــار دوالر أمريكــي مــا بيــن
 2008و.2017

 10.7 - 2017مليــار دوالر أمريكــي إلــى  18.3مليــار دوالر أمريكــي
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40

ومــع أن اســتثمار بيــرل فــي زيــادة الطاقــة اإلنتاجية ليس
العامــل الوحيــد فــي تحفيــز هــذا النمــو ،إال أنــه عنصر جوهري
لتمكيــن مســاعي النمــو المرتقبــة .وبالتالــي ،يتوقــع االئتــاف
أن يســتمر المشــروع بتعزيــز التقــدم االقتصــادي إلقليــم
كردســتان العراق.

ُي َمكّ ــن توظيــف الغــاز الطبيعــي فــي عمليــة توليــد الكهرباء
فــي اإلقليــم مــن االســتعاضة عــن وقود الديزل األغلى ســعراً
والــذي ينتــج درجــة أكبــر مــن انبعاثــات ثاني أكســيد الكربون.

أثــر النتائــج المترتبة على األعمال

الناتــج المحلــي اإلجمالــي االســمي مــن النشــاطات غيــر النفطية
(بالمليــار دوالر أمريكــي)
13

وأخــذاً باالعتبــار للزيــادة الناتجــة بإمــدادات الكهربــاء ،قدرت بي
دبليــو ســي أن تتــراوح مســاهمة الشــركات فــي تعزيــز اقتصاد
اإلقليــم بيــن  28.6مليــار دوالر أمريكــي و  41.6مليــار دوالر
أمريكــي بحلول .2027

تمكيــن إمدادات طاقة موثوقة
وقليلــة التكلفة

2017
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2027

الناتــج المحلــي اإلجمالي

النسبة من الناتج التي أتاحهتها شركة بيرل بتروليوم المحدودة
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السنوات العشر األولى

إجمالي التكاليف التي أتيح توفيرها بفضل
استبدال الديزل بالغاز حتى :2017
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واســتناداً إلــى أســعار الديــزل الحاليــة ،ســيتمكن اإلقليــم بفضل
االســتخدام المتزايــد للغــاز لتلبيــة الطلــب المتزايــد علــى الكهربــاء
مــن توفيــر المزيــد مــن التكاليــف بقيمــة قدرهــا  33.2مليار
دوالر أمريكــي بحلــول  .2027وســيكون لهــذه الوفــورات آثار
مباشــرة علــى المســتهلك لمــا ســتتيحه مــن خدمات محســنة
وموثوقــة ولتقليلهــا مــن تكاليــف الكهربــاء فــي اإلقليم.

وعلــى مــدى عقديــن مــن الزمــن ما بين  2007و،2027
مــن المتوقــع أن تصــل قيمــة التكاليــف التــي ســيتيح توفيرها
اســتبدال الديــزل بالغــاز إلــى  52.4مليــار دوالر أمريكي.

السنوات العشر المقبلة

إجمالي التكاليف التي سيتاح توفيرها بفضل
استبدال الديزل بالغاز العقد القادم:

 19.2مليــار دوالر أمريكــي

 33.2مليــار دوالر أمريكــي

المصادر :بيانات بيرل بتروليوم ،تحليل بي دبليو سي

المصادر :بيانات بيرل بتروليوم ،تحليل بي دبليو سي
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إســهامات المشـــروع في تعزيز إقلـيـــم كردستـــان العراق

تحفيــز أعمال التصدير
وفــي حيــن أن خطــة المشــروع الحاليــة للتنميــة المســتقبلية
تقتصــر علــى تلبيــة االســتهالك المحلــي فــي اإلقليم ،إال
أن االســتثمار اإلضافــي الــذي ســيعزز مــن الطاقــة اإلنتاجية
للمشــروع سيســمح بتصديــر الطاقــة لمناطــق أخــرى في
العــراق ودول أخرى.
وإن تــم التوصــل التفــاق بيــن االئتــاف وحكومة إقليم
كردســتان لتنفيــذ المزيــد مــن االســتثمارات من أجــل تكثيف إنتاج
النفــط والغــاز ،قــد يتمكن المشــروع من المســاهمة بصورة
كبيــرة فــي صــادرات إقليم كردســتان العراق في المســتقبل.

صادرات النفط المحتملة بقيمة

وبزيــادة صــادرات إقليــم كردســتان العــراق بمبلغ كهذا ،ســيؤمن
اإلقليــم لنفســه مكانــة مرموقــة علــى خارطــة النفط والغاز
العالميــة ،كمــا ســيزيد االحتياطــي األجنبــي ويدفــع بعجلة
االقتصــاد المحلــي نتيجــة لتزايــد الطلــب علــى الصادرات.

وستحصل حكومة إقليم كردستان في إطار ذلك على  78بالمئة
من العائدات من بعد استرجاع بيرل بتروليوم للتكاليف ونيل
مستحقاتها .وبالنتيجة ،سترتفع اإليرادات العامة في اإلقليم
مع إمكانية التقليل من الضغوطات على القطاعات األخرى من
االقتصاد والمنازل في اإلقليم.

بيرل تساهم بنسبة

 7مليــار دوالر أمريكــي

%78

المصادر :بيانات بيرل بتروليوم ،تحليل بي دبليو سي

المصادر :بيانات بيرل بتروليوم ،تحليل بي دبليو سي

سنوياً بحلول 2027
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وحســبما تشــير تقديرات بي دبليو ســي ،قد تؤدي مســاعي
تكثيــف اإلنتــاج إلــى خلــق عائــدات مــن تصديــر النفط الخام
بقيمــة  7مليــار دوالر أمريكــي ســنوياً بحلــول .2027

المســاهمة فــي العائدات الحكومية
لقد توصل االئتالف إلى اتفاق تام مع حكومة إقليم كردستان
بالنسبة للعائدات المستقبلية المحققة.

من عائات حكومة إقليم كردستان بعد
استرجاع التكاليف واالستحقاقات

31

آثار المشروع
علــى مجتمــع إقليم
كردســتان العراق

32
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آثــار المشــروع علــى مجتمع إقليم كردســتان العراق
المشــروع يخلــق آالف الوظائــف وفرص
العمــل فــي اإلقليــم ،ويحفــز بذلك
التوظيــف المحلــي
وفــرت الشــركات مــن خالل اإلنفاق الرأســمالي والتشــغيلي
مئــات فــرص العمــل للموظفيــن بصورة مباشــرة فــي اإلقليم،
أمــا مســاهمته غيــر المباشــرة فــي تعزيــز التوظيــف ،فهي من
خــال أنشــطة سلســلة التوريــد وإنفــاق موظفي الشــركة.

وهــذا مــا يحصــد ثمــاره مجتمع اإلقليــم من حيث األمن
الوظيفــي والمســاواة فــي الدخــل .كما أنــه يحرك اإلنفاق
االســتهالكي الذي يخدم بالتالي الشــركات والمشــاريع األخرى.

ومــن آثــار المشــروع أيضــاً علــى التوظيــف توفير  6,000فرصة
عمــل مــن خــال أعمــال سلســلة التوريــد ،في حيــن أتاح إنفاق
موظفــي االئتــاف  4,000وظيفة.

قدرت بي دبليو ســي في دراســتها أن االســتثمار
وقد ّ
الرأســمالي للمشــروع قــد أتــاح  20,000وظيفــة إلــى تاريخه،
مــن بينهــا مــا يقــدر بمجمــوع  10,000وظيفــة تــم توفيرها
بصــورة مباشــرة بحلول .2017

وعلــى مــدى الســنوات العشــر القادمــة ،مــن المرجو زيادة
التوظيــف المحلــي المباشــر وعبــر سلســلة التوريــد بأربعة
أضعــاف علــى األقــل ليصل إلــى  84,000وظيفة.

لقــد كانــت اآلثــار التشــغيلية للشــركات تــزداد بصــورة كبيرة في
كل عــام ،وبيــن  2008و  ،2017ســاهم االئتــاف فــي زيادة
عــدد الوظائــف مــن  340إلــى  ،2,200مما كثف مســاهمة
االئتــاف فــي تعزيــز التوظيــف ضمن إطار نشــاطه التشــغيلي
بســتة أضعاف.
وفــي  2008عينــت الشــركات  85موظفــاً  ،أصبحــوا بحلول
 400 2017موظفــاً  ،ومــن المتوقــع أن يرتفــع هــذا العدد
بحلــول  2027ليصــل إلــى  835موظفــاً يعينــون بصورة
مباشــرة .ومــن المتوقــع أيضــاً أن تــزداد اآلثــار المترتبة على
توظيــف خدمــات سلســلة التوريــد بصــورة ملحوظة إذ ســتتوفر
 2,300إلــى  4,300وظيفــة تقريبــاً علــى التوالــي بحلول
.2027

الوظائف التي أتاحها المشــروع (باآلالف)

الوظائف التي أتاحها المشــروع

السنوات العشر األولى

2008

4

10

6

338 85 89 164

20

السنوات العشر المقبلة

2017
20

42

22

84

1,200

570

2,173 403

2027

مــن التوظيف المباشــر

من أنشــطة سلســلة التوريد

4,300

مــن إنفــاق الموظفين

2,300

835

7,435

مــن التوظيف المباشــر

المصادر :بيانات بيرل بتروليوم ،تحليل بي دبليو سي

من أنشــطة سلســلة التوريد

مــن إنفــاق الموظفين

المصادر :بيانات بيرل بتروليوم ،تحليل بي دبليو سي

أثر االستثمار الرأسمالي

المساهمة في التوظيف
إلى تاريخه*:

 20,000وظيفة

األثر التشغيلي

المساهة المستقبلية
في التوظيف*:

 84,000وظيفة

*سنوات العمل من التوظيف المباشر وغير المباشر والذي تم تمكينه
المصادر :بيانات بيرل بتروليوم ،تحليل بي دبليو سي
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2008

2017

2027

المساهمة في التوظيف
في :2008

المساهمة في التوظيف
في :2017

المساهمة في التوظيف
في :2027

 340وظيفة

 2,200وظيفة

 8,000وظيفة

المصادر :بيانات بيرل بتروليوم ،تحليل بي دبليو سي
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آثــار المشــروع علــى مجتمع إقليم كردســتان العراق

الشــركات تمنــح األولوية للموظفين
المحلييــن ولمســاعي تطوير رأس المال
البشــري على المســتوى المحلي
تصبــو الشــركات إلــى تعزيــز التوظيــف المحلــي قــدر اإلمــكان،
وقــد ســاهم المشــروع فــي إطــار ذلــك فــي تأهيل عــدد كبير
مــن الســكان المحلييــن بمواهــب وإمكانيــات جديــدة متنوعــة
وتشــجيع المورديــن المحلييــن علــى المســاهمة فــي أعمــال
بنــاء المحطــة واألنشــطة اليوميــة المرتبطــة بالمشــروع.
ويشــكل الســكان المحليــون فــي الوقــت الحالــي  80بالمئــة
مــن فريــق العمــل فــي اإلقليــم ،أي الغالبيــة العظمــى مــن
موظفــي المشــروع.

ومــن أهــم األهــداف التي تســعى الشــركات إلــى تحقيقهــا توفير
بيئــة عمــل متنوعــة وشــاملة ،لــذا يحــرص على توظيــف المزيد
مــن الشــباب والنســاء .وبيــن  2016و ،2017زاد االئتــاف من
موظفاتــه بنســبة  10بالمئــة تقريبــاً  .وفــي  ،2017كان ربــع
الموظفيــن تقريبــاً شــباباً ممــن هــم دون ســن الثالثين.

وتقــدم الشــركات أيضــاً برامــج تدريبية واســعة النطــاق تعمل
علــى تعزيــز المهــارات المهنيــة والفنيــة والعامــة ،كالتــي تُ عنى
ـا بكتابــة التقاريــر والوثائــق المهنيــة ،ومهارات اســتخدام
مثـ ً
برنامــج إكســيل وأساســيات إدارة المشــاريع .وقــد نفــذ في
 2017مــا يزيــد عــن  17,000ســاعة تدريــب باإلجمال.

وتلتــزم الشــركات بتطويــر رأس المــال البشــري مــن خالل تدريب
الموظفيــن علــى المهــارات والمعــارف المطلوبــة فــي قطاع
النفــط والغاز.

يســعى قســم الموارد البشــرية إلى تنفيذ ورشــات عمل
وتدريبــات منتظمــة لرفــع مســتوى وعــي الموظفيــن بالصحة
والســامة ،إذ تهــدف هــذه المبــادرات إلــى توفيــر بيئة عمل
تعــزز مــن إنتاجيــة الموظفيــن وتبــث الســعادة فيهم.

وعــاوة علــى ذلــك ،تلتزم الشــركات بتوظيــف الخدمات
المحليــة عبــر سلســلة التوريــد ،حيــث أنــه يعتمــد في ثلث
مشــترياته علــى المورديــن المحلييــن فــي الوقــت الحالي.

أكثر من

%80

~3/1

أكثر من

17,000

من الموظفين من المواطنين

ثلث المشتريات من
الموردين المحليين

ساعة تدريب نفذت في 2017

المصدر :بينات بيرل بتروليوم

المصدر :بينات بيرل بتروليوم

المصدر :بينات بيرل بتروليوم

المشتريات المحلية
زادت الموظفات بنسبة

%10

المصدر :بينات بيرل بتروليوم
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%25

من الموظفين ما دون
الثالثين عاماً

300

1.2

مليار دوالر أمريكي

مليار دوالر أمريكي

السنوات العشر األولى

السنوات العشر المقبلة

المصدر :بينات بيرل بتروليوم
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برنـامـــج التنمـيـــة
المجتمعـيـــة

38

39

برنامــج التنميــة المجتمعيــة
يكـ ٍّـرس برنامــج التنميــة المجتمعيــة جــزءاً مــن أوقات عمل
الموظفيــن والمــوارد الماليــة لخدمــة القــرى وقطــاع األعمال
والمــدارس علــى المســتوى المحلــي ،ويهــدف من خالل
ذلــك إلــى النهــوض بمســتوى المعيشــة والخدمــات الصحية
والرفاهيــة المجتمعيــة فــي البيئــة المحليــة ،وكذلــك لتعزيــز
األمــن واالســتقرار وتطويــر رأس المال البشــري فــي اإلقليم.

وعلــى وجــه الخصــوص ،تســتطلع الشــركات االســتثمار في
مشــاريع تغطــي المجــاالت الرئيســية التالية:

طالــت آثــار العمليــات إلــى تاريخه ثالثة
مجــاالت :القــرى والخدمات العامة
والمجتمعات.

وبعــد تواصــل الشــركات مــع المجتمعــات المحليــة ومراجعــة
النجــاح الــذي أحرزتــه فــي مبادراتهــا الســابقة ،وضعــت
الشــركات اســتراتيجية شــاملة لبرنامــج التنميــة المجتمعيــة
الــذي ســينفذ علــى مــدى الســنوات القادمــة فــي اإلقليم.
وقــد ُحـ ِّـددت فــي هــذا البرنامــج الــذي ســيمتد لخمس ســنوات،
 ،2022-2018األوليــات المعنيــة بتلبيــة أهــم االحتياجــات
الملحــة للمجتمعــات المجــاورة لمناطــق العمــل وأيضــاً بتنفيــذ
مشــاريع واســعة النطــاق.

1

تمكـيــن
القــــرى

• أتاحــت الشــركات خدمــات رعايــة المصابيــن بفضــل دعمها
لمشــروع إعــادة بنــاء غرفــة إلجراء الفحوصات باألشــعة
الســينية مــزودة بالكامــل لــدى مركــز ألتون كوبــري الصحي
الــذي كان قــد تضرر.

2

تعــزيـــــز
الخــدمــــــات
العــامــــة
40

• ســكان قــادر كــرم هم المســتفيدون الرئيســيون مــن مبادراتنا
المجتمعيــة ،إذ توفــر الشــركات ســنوياً إمــدادات كهربــاء
بقيمــة  1.1مليــون دوالر أمريكــي لمــا يقــارب  1,225فــرداً (أي
 75بالمئــة تقريبــاً مــن ســكان هــذه المقاطعة).

توفير:
• إمــدادات كهربــاء غير منقطعة
• ميــاه نظيفة

• ســاهمت الشــركات أيضــاً فــي تعزيــز خدمــات األمومة
الصحيــة عبــر دعــم مســاعي مستشــفى الشــهيد أزاد
لألمومــة لتوفيــر مــوارد بنــك الــدم بكميــات كافيــة وجودة
أفضــل .كمــا وســع هــذا المستشــفى بإحاطتــه بكابينــات
مجهــزة مســبقاً تتضمــن عيــادات خارجيــة للمرضــى وغيرهــا
مــن األقســام األخــرى .وقد ســاهمت هــذه اإلضافات في
الحــد مــن معــدالت العــدوى وضاعفت ســعة المستشــفى
الســتقبال المزيــد مــن المراجعيــن.

عبر تحسين:
• الرعايــة الصحية
• أماكــن العبادة

• وتؤمــن الشــركات أيضـاً مولــدات كهربائيــة مــع الوقود الالزم
لتشــغيلها لمــا يزيــد عــن  260فــرداً فــي ثمانــي قــرى نائية في
قادر كرم.
• وقــد قامــت الشــركات ببنــاء آبــار ماء وبــرك تجميع مياه
األمطــار مــن أجــل توفيــر مصــادر ميــاه نظيفة يســهل الوصول
إليهــا فــي القــرى النائيــة ،ليســتفيد مــن آبــار مياه شــرب أكثر
مــن  20,000مــن ســكان القرى فــي جمجمال.
• وتعاقــدت الشــركات أيضــاً مــع مقدمــي خدمات تخزيــن المياه
مــن أجــل توفيــر ميــاه شــرب لمــا يربــو على  1,900فرداً من
ســكان  21قرية.

بالرغــم مــن التحســينات فــي إمــدادات الكهربــاء التي نفذت
ضمــن أعمــال المشــروع ،كانــت بعــض القــرى النائية ما تزال
تعانــى قصــور الكهربــاء وانقطاعهــا .كمــا أنه وبســبب غياب
بنيــة تحتيــة لمعالجــة الميــاه ،كانــت بعــض المجتمعــات تعجــز عن
الحصــول علــى ميــاه نظيفة.

• وأمنت الشــركات أيضاً لمزار ومســجد في قادر كرم خزانات
ميــاه وبــرادات ومكيفــات ومراوح ســقف وغيرها من األجهزة.

فــي أعقــاب األحــداث التي شــهدها اإلقليم في الســنوات
العشــر الماضيــة ،ازداد عــدد ســكانه زيــادة حادة أدت إلى
تكثيــف الضغوطــات والعــبء علــى خدمــات الرعايــة الصحية
وأماكــن العبادة.

• يواجــه ســكان اإلقليــم ممــن هــم دون خط الفقــر صعوبة
فــي الحصــول علــى الرعايــة الصحيــة والطبيــة الالزمة نظراً
لعــدم توفــر خدمــات التأميــن الصحــي االجتماعــي .ولمعالجة
هــذه المشــكلة ،قدمــت الشــركات لألفــراد الجديريــن برنامجاً
للمســاعدات الخيريــة ،حيــث وصلــت قيمــة المســاعدات من
 200دوالر أمريكــي إلــى 1000دوالر أمريكــي تمكينــاً لهــم
مــن تغطيــة التكاليــف الطبية.
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تعــزيــــز أفــراد
المجتمــع

• قدمــت الشــركات الرعايــة لمجموعــة مــن  1,000مــن اليتامى
مــا دون  18عامــاً  ،وأمــن لهــم تكاليــف النقــل الشــهرية إلى
المــدارس وغيرهــا مــن التكاليف األخرى.

عبــر توفير:
• الفــرص المتكافئة
• التعليــم
• النشــاطات الرياضيــة والتوظيف

لطالمــا كانــت آفــة الفقــر مشــكلة حــادة في إقليم كردســتان
العــراق ،وهــذا أمر تســعى الشــركات جاهــدة لمعالجته
تحســيناً لمســتوى حيــاة األفــراد عبــر تعزيز فــرص الحصول
علــى التعليــم والتوظيــف واألنشــطة الترفيهيــة.
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عشــر ســنوات مــن مشــاريع التنميــة المجتمعية وآثارها
يلخــص الجــدول أدنــاه األنشــطة واآلثــار والمنافــع االجتماعيــة التــي أتيــح تحقيقهــا فــي إطــار كل مــن برامــج التنميــة المجتعيــة التــي نفذهــا االئتــاف علــى مــدى الســنوات العشــر الماضيــة .وفي حين أن
بعضهــا قــد أتــم بالكامــل ،العديــد منهــا مــا يــزال قيــد التنفيــذ وسيســتمر كجــزء محــوري من برنامــج المســؤولية االجتماعية المؤسســية.
النشاط

المستفيدون

مجــاالت التأثيــر ذات الصلة

النشاط

المستفيدون

مجــاالت التأثيــر ذات الصلة

توفيــر إمــدادات الكهربــاء لكافــة ســكان قــادر كرم والقــرى المجاورة

 10,000فرداً

مســتوى المعيشــة و األمن واالســتقرار

تعزيــز مجتمــع قــادر كــرم بإمدادات الكيروســين

 100عائلة

مســتوى المعيشــة ،والترابــط المجتمعــي،
واألمن واالســتقرار

حفــر آبــار الميــاه فــي المناطــق التــي تعاني مــن الجفاف
فــي قــادر كرم وشــورش وجمجمال

 10.000فرداً

مســتوى المعيشــة ،والصحــة والرفاهيــة،
واألمن واالســتقرار

دعــم مجتمــع قرية قندال

 95عائلة

مســتوى المعيشــة ،والترابــط المجتمعــي،
والصحــة والرفاهية

اســتبدال خزانــات الميــاه فــي جمجمال

 10,000فرداً

مســتوى المعيشــة ،والصحــة والرفاهيــة،
واألمن واالســتقرار

توفيــر مجموعــة توليــد لخدمــة ناحية ســنكاو

ناحية ســنكاو

مســتوى المعيشــة ،والترابــط المجتمعــي،
واألمــن واالســتقرار ،والصحــة والرفاهية

توفيــر نظــام لتحليــة الميــاه في قرية شــوان

 200فرداً

مســتوى المعيشــة ،والصحــة والرفاهيــة،

دعــم مستشــفى لخدمــات األمومــة الصحيــة فــي جمجمال

جمجمال

مســتوى المعيشــة ،والترابــط المجتمعــي

فريــق صحــي متنقل

 5,000فرداً

الصحــة والرفاهية

التبــرع بأجهــزة تكييف

قريــة قادر كرم

مســتوى المعيشــة ،والصحــة والرفاهيــة

بنــاء غرفــة لألشــعة الســينية فــي مستشــفى ألتون كوبري

 10,000فرداً

الصحــة والرفاهية

توظيــف مركبــات وتوفيــر وســائل النقــل والتوصيــل للمدارس

تالميــذ القرى

مســتوى المعيشــة والصحــة والرفاهيــة

إمــداد غرداســور كواشــتابا بكارافــان للخدمــات الصحية

 500فرداً

الصحــة والرفاهية

دعــم مجتمعــات قادر كــرم وجمجمال

قادر كــرم وجمجمال

الترابــط المجتمعــي ،واألمن واالســتقرار،
والصحــة والرفاهية

بنــاء مدرســة مــن أربعــة صفــوف في قرى شــوار – قادر كرم

التالميــذ فــي القرية

رأس المال البشــري

دعم كاتب

مؤلــف كتب

الترابــط المجتمعــي ومســتوى المعيشــة

التبــرع بمــوارد تعليميــة لمــدارس جمجمــال وقــادر كرم

 600تلميــذاً

رأس المال البشــري

تقديــم الدعــم لمجموعــة مــن األيتــام ولجمعيــة بارزانــي الخيرية

 1000يتيمــاً

الترابــط المجتمعــي ،واألمن واالســتقرار،
ومســتوى المعيشة

التبــرع بمجمــوع  19بــراد ميــاه لمــدارس ألتون كوبري

 1,000تلميــذاً

مســتوى المعيشــة ورأس المال البشــري

الدعــم المــادي إلحــدى مستشــفيات إقليــم كردســتان العراق

إقليــم كردســتان العراق

الترابــط المجتمعــي اإلقليمــي،
والصحــة والرفاهية

تقديم ســبع منح دراســية إلكمال دراســة الماجســتير
فــي الجامعــة األمريكيــة في الســليمانية

ســبعة تالميذ ماجســتير

مســتوى المعيشــة ورأس المال البشــري

توفيــر إمــدادات كهربــاء مجانيــة لخمــس قــرى في قادر كرم

منــازل ومبــان حكوميــة ومحالت بيع
فــي القــرى المعنيــة ( 276بالكامل)

مســتوى المعيشــة ،والصحــة والرفاهيــة،
واألمن واالســتقرار

التبــرع بمولّ ــد بطاقــة  250كيلــو فولط

لقادر كرم وســنكاو

مســتوى المعيشــة واألمن واالســتقرار

بنــاء أربعــة مالعــب كــرة قــدم فــي قادر كرم ،وشــورش ،وجمجمال ورزان

شــباب المناطــق المعنية

الصحــة والرفاهيــة ،والترابــط المجتمعــي،
ورأس المال البشــري
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اإلشــــــــراف
البيــئـــــي
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اإلشــــــــراف البيــئـــــي
تحرص الشــركات على إدارة اآلثار المباشــرة
المترتبــة علــى أعمالها بفعالية
باإلضافة إلى االلتزام بالحد من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون
من خالل إنتاج الغاز الطبيعي ،تحرص الشركات على مراعاة
سالمة البيئة بتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والنفايات التي
تخلفها عملياته وكذلك ترشيد استهالك المياه.
انبعاثات ثاني أكســيد الكربون
قامت بي دبليو سي بحساب كمية انبعاثات ثاني أكسيد
الكربون الناتجة من النطاقين األول والثاني.

الشركات تساهم بشكل كبير في تقليل
انبعاثاتالغازاتالدفيئة

النطاق األول هو المعني بانبعاثات الغازات الدفيئة المباشرة
من المصادر التي يمكن التحكم بها ،أما النطاق الثاني ،فيرتبط
بصورة غير مباشرة باالنبعاثات الصادرة من توليد الكهرباء الذي
يستهلكه االئتالف.
نتــج عــن األعمــال الجاريــة فــي  2017نحو  120,000طناً
مــن ثانــي أكســيد الكربــون مــن انبعاثــات النطاق األول ،مما
يشــكل انخفاضـاً بنســبة  53بالمئــة مــن انبعاثــات النطــاق
األول التــي ترتبــت علــى العمليــات فــي  ،2013وانخفاضـاً
بنســبة  10بالمئــة مــن نتائــج عــام  .2016أمــا بالنســبة للنطــاق
الثانــي ،فتمخــض عــن العمليــات فــي  800 2017طنـاً من
ثانــي أكســيد الكربــون ،وذلــك انخفــاض بنســبة  8بالمئــة من
انبعاثــات  2013و 7بالمئــة مــن انبعاثــات عــام .2016

%10

الحد بنسبة  %10من النطاق األول
من انبعاثات الغازات الدفيئة

%7

الحد بنسبة  %7من النطاق الثاني
من انبعاثات الغازات الدفيئة

بفضــل توفيــر الغــاز الطبيعــي لتوليــد الكهربــاء فــي اإلقليم،
أصبــح باإلمــكان تالفــي اســتخدام الديــزل الذي يتســبب بقدر
أكبــر مــن االنبعاثــات الكربونيــة ،ممــا يعنــي أن نســبة انبعاثات
ثانــي أكســيد الكربــون فــي المحيــط الجــوي أصبحت أقل
نظــراً لكــون انبعاثــات الغــازات الدفيئــة التــي يتســبب بها الغاز
الطبيعــي أقــل بكثيــر ممــا يتســبب بــه الديزل.
ونتيجــة النخفــاض هــذه االنبعاثــات ،تقــل التكاليــف االجتماعية
المرتبطــة بالكربــون ،وهــي قيــاس الضــرر االقتصــادي المترتب

وقــد قامــت بــي دبليو ســي بحســاب قيمة التكاليــف االجتماعية
اإلجماليــة التــي ُو ِّفــرت بفضل اســتبدال الديزل عالــي االنبعاثات
الكربوينــة بالغــاز الطبيعــي منخفــص االنبعاثــات حتى ،2017
ـتقبال كذلك.
كمــا توقعــت التكاليــف التــي ســيتم توفيرها مسـ
ً

علــى آثــار انبعاثــات ثانــي أكســيد الكربــون والذي يتــم تقديره
بالقيمــة الماليــة إلجمالــي األضــرار الناتجــة مــن انبعاث طن
متــري واحــد مــن ثانــي أكســيد الكربون فــي المحيط الجوي.

انبعاثــات الغــازات الدفيئــة التي تم تجنبها في الســنة

انبعاثــات الغــازات الدفيئــة التــي تــم تجنبهــا (بالمليــون طــن مــن ثاني أكســيد الكربــون المكافئ)
11
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النفايات
تراقــب الشــركات عــن كثــب مــا ينتج عــن أعمالها مــن مخلفات
ضــارة وغيــر ضــارة ،كمــا وتتابــع أيضاً الوســائل التي يتــم التخلص
عبرهــا مــن هــذه المخلفــات( ،كالحــرق والطمــر في مكب
النفايــات وإعــادة التدويــر والتحلــل وغيرهــا من الوســائل
الخاصــة األخرى).
قــد تشــكل المخلفــات الضــارة أخطــار وأضــرار على صحة
اإلنســان و/أو البيئــة .أمــا المخلفــات غيــر الضــارة ،فتنتــج من
عمليــات اإلنتــاج والتصنيع.

نتــج مــن العمليــات فــي  2017نحــو  90طنـاً مــن المخلفات
الضــارة ،أي أقــل بنســبة  71بالمئــة مــن نتائــج العــام الماضي.
أمــا بالنســبة للمخلفــات غيــر الضــارة ،فبلغــت نحــو  1,500طناً،
أي أقــل بنســبة  11بالمئــة مــن العــام الماضي.

المياه
بلــغ اســتهالك الميــاه ضمــن إطــار العمليــات فــي  2017ما يقارب
 100مليــون متــر  3عبــر كافــة المواقــع والمخيمــات ،وتعمل
الشــركات باســتمرار لترشــيد اســتهالك المياه.

نجحــت الشــركات أيضــاً فــي الحفــاظ علــى  174شــجرة فــي
 2017مــن خــال تعاونهــا مــع شــركة شــريد-إت وكذلك
بفضــل االهتمــام بإعــادة تدويــر الــورق المســتهلك .وقــد
حــرص االئتــاف أيضــاً علــى إدارة االنســكابات الهيدروكربونيــة
فنجــح فــي تالفــي االنســكابات كليــاً فــي الفتــرة مــا بين
 2015و .2017

ـا عــن ذلــك ،انخفضــت ميــاه الصــرف الناتجة بنســبة 8
وفضـ ً
بالمئــة فــي الفتــرة مــا بيــن  2016و  2017فوصلــت إلى
 3,000متــر  3تقريباً .

0
2008

2010

%71

التقليل بنسبة  71بالمئة من المخلفات غير الضارة*

%11

التقليل بنسبة  11بالمئة من المخلفات الضارة*
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174

الحفاظ على  174شجرة في  2017بفضل
التعاون مع شركة شريد-إت

انعدام االنسكابات الهيدروكربونية في المحيط
البيئي بين 2017-2015
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السنوات العشر المقبلة

السنوات العشر األولى

2008

2027

انبعاثات الغازات الدفيئة التي تم تجنبها:

انبعاثات الغازات الدفيئة التي تم تجنبها:

29مليون طن من ثاني أكسيد الكربون المكافئ

صفر

2014

2016

2018

2020

2022

2024

2026

2028

77مليون طن من ثاني أكسيد الكربون المكافئ

إجمالي التكاليف االجتماعية التي تم توفيرها باستبدال
الديزل عالي االنبعاثات الكربونية بالغاز منخفض
االنبعاثات الكربونية في السنوات العشر المقبلة:

إجمالي التكاليف االجتماعية التي تم توفيرها باستبدال
الديزل عالي االنبعاثات الكربونية بالغاز منخفض
االنبعاثات الكربونية في السنوات العشر األولى:

 2.6مليار دوالر أمريكي

المصادر :بيانات بيرل بتروليوم وتحليل بي دبليو سي

 9.7مليار دوالر أمريكي
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الملـحـــق 1

نتائــج :جــدول ملخِّص لآلثار

52

األثر التشغيلي

2008

2017

2027

الناتــج المحلــي اإلجمالي

 19مليــون دوالر أمريكــي

 241مليــون دوالر أمريكــي

 8.9مليــار دوالر أمريكــي

التوظيف

340
( 85منها مباشــرة)

2,200
( 400منها مباشــرة)

7,500
( 835منها مباشــرة)

آثــار أعمال البناء

2017 – 2008

2027 – 2018

المجموع

الناتــج المحلــي اإلجمالي

 224مليــون دوالر أمريكــي

 869مليــون دوالر أمريكــي

 1.1مليــار دوالر أمريكــي

التوظيف

20,000

84,000

104,000

اآلثــار والنتائج المتاحة

2017–2008

2027–2018

القيمــة (بالمليــار دوالر أمريكــي)

 10.7مليــار إلــى  18.3مليار

 28.6مليــار إلــى  41.6مليار

النســبة مــن الناتــج المحلي
اإلجمالــي في 2017

%65 - %38

%80 - %55

وفورات اســتبدال الديزل بالغاز

2017–2008

2027–2018

تقليــل اســتهالك الديزل

 186مليــون برميل

 487مليــون برميل

الوفــورات المترتبة

 19.2مليــار دوالر أمريكــي

 33.2مليــار دوالر أمريكــي

خفــض انبعاثات الكربون

2017–2008

2027–2018

خفــض انبعاثــات الكربون

 29.3مليــون طنـاً مــن ثاني
أكســيد الكربــون المكافئ

 76.8مليــون طنـاً مــن ثاني
أكســيد الكربــون المكافئ

الوفــورات المترتبة

 2.6مليــار دوالر أمريكــي

 9.7مليــار دوالر أمريكــي

53

الملـحـــق 2

الملـحـــق 3

المنهجـيـــــة :آثــــار البنــــاء

المنهجيــة :األثر التشــغيلي

ملخــص المنهجية
• يقـ َّـدر تأثيــر االســتثمار فــي إقليــم كردســتان العــراق بواســطة المضاعفــات ،حيث ُيعـ َّـدل إجمالي
ُ
أوال بالنســبة للجــزء الــذي أنفــق محليــاً  ،ومــن
اإلنفــاق الرأســمالي الماضــي والمســتقبلي الكلــي ً
ثــم تحــدد عناصــر اإلنفــاق الرأســمالي بحســب القطاعــات االقتصاديــة المرتبطــة بــكل منها.

• قــدرت بــي دبليــو ســي فــي البدايــة أثــر اإلنفــاق الرأســمالي على إجمالي اإلنتــاج عن طريق
الصنفيــن  1و  2مــن مضاعفــات اإلنتــاج .ومــن ثــم يحــول الناتــج االقتصــادي إلــى إجمالــي القيمة
المضافــة والتوظيــف باســتخدام المعــدالت المتمثلــة بنســبة إجمالــي القيمــة المضافــة للناتــج
االقتصــادي ونســبة التوظيــف للناتــج االقتصــادي ،علــى التوالي.

ملخــص المنهجية
• يقــدر أثــر العمليــات بجمــع كل مــن اآلثــار المباشــرة للعمليــات ،واآلثــار غيــر المباشــرة الناتجة
مــن أعمــال سلســلة التوريــد ،واإلنفــاق المحلــي المحفــز ،ويتــم تقديــر األثر التشــغيلي المباشــر
بجمــع إجمالــي العوائــد واإلجمالــي الرواتــب وفقــاً للتوقعــات المالية.

• وتقــدر اآلثــار غيــر المباشــرة والمحفــزة عــن طريــق البيانــات المتعلقــة بالمشــتريات والرواتب،
ومــن ثــم تعدلهــا بــي دبليــو ســي لحســاب اإلنفاق المكــرس للمورديــن والموظفيــن المحليين،
وتصنــف بالتالــي حســب القطاعــات االقتصاديــة ذات الصلــة .وبالنتيجــة ،تطبــق مضاعفــات
الناتــج بصنفيهــا  1و  2وتحــول إثــر ذلــك إلجمالــي القيمــة المضافــة والتوظيــف.

خطوات الحســاب بصورة مبسطة

خطوات حســاب القيم بصورة مبســطة

الخطوة 1
اإلنفاق الرأســمالي
الماضي
2017–2008

+

x
x

مضاعفــات الناتج
االقتصادي
(الصنفيــن  1و )2

=

اإلنفاق الرأســمالي
المســتقبلي
2027–2018

إجمالــي القيمة
المضافــة  /الناتــج

=

إجمالــي عوائد
ائتــاف بيرل
2027–2008

إجمالــي القيمــة المضافة
2027–2008

x

إجمالــي رواتب
ائتــاف بيرل
2027–2008

=

إجمالــي القيمة
المضافة المباشــرة

الخطوة 2

الناتــج االقتصادي
2027–2008

x

التوظيف/الناتــج

=

التوظيف
2027–2008

المشــتريات والرواتب
2027–2008

x

مضاعفــات الناتج
االقتصادي
(الصنفيــن  1و )2

=

الناتــج االقتصادي
2027–2008

x

إجمالــي القيمة
المضافــة  /الناتــج
االقتصادي

=

إجمالــي القيمة
المضافــة غير المباشــرة
والمحفــزة 2027–2008

+

الخطوة 3

األثر التشــغيلي
الكلي
(لحساب إجمالي القيمة المضافة فقط ،تعاد ذات العملية لعنصر التوظيف)

االفتراضات الرئيسية
• بغيــاب جــداول للمدخالت-النتائــج خاصــة باإلقليــم ،اســتنبطت بــي دبليو ســي
المضاعفــات مــن جــدول المدخالت-النتائــج الخاصــة بأذربيجان.
• مــن المفتــرض أن تبقــى نســب إجمالــي القيمــة المضافــة والتوظيــف ثابتة
مع الوقت.
• مــن المفتــرض أن يخصــص نحــو  30بالمئــة مــن اإلنفــاق الرأســمالي المســتقبلي
لألغــراض المحليــة فــي اإلقليم.

54

مصادر البيانات الرئيســية المســتخدمة
جــدول المدخالت-النتائج

لجنــة اإلحصــاءات الوطنية ()2011

بيانــات التوظيف

لجنــة اإلحصــاءات الوطنية ()2011

اإلنفاق الرأســمالي

بيانــات شــركة بيــرل بتروليــوم المحدودة

االفتراضات الرئيسية
• بغيــاب جــداول للمدخالت-النتائــج الخاصــة باإلقليــم ،اســتنبطت بــي دبليو ســي
المضاعفــات مــن جــدول المدخالت-النتائــج الخــاص بأذربيجان.
• مــن المفتــرض أن تبقــى نســب إجمالــي القيمــة المضافــة والتوظيــف ثابتة
مع الوقت.
• مــن المفتــرض أن يخصــص نحــو  30بالمئــة مــن اإلنفــاق على المشــتريات
المســتقبلية محليــاً فــي اإلقليــم.

مصادر البيانات الرئيســية المســتخدمة
جــدول المدخالت-النتائج

لجنــة اإلحصــاءات الوطنية ()2011

بيانــات التوظيف

لجنــة اإلحصــاءات الوطنية ()2011

بيانات المشــتريات

شــركة بيــرل بتروليــوم المحدودة

إجمالــي الرواتب

شــركة بيــرل بتروليــوم المحدودة

إجمالــي العوائد

شــركة بيــرل بتروليــوم المحدودة
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الملـحـــق 4

الملـحـــق 5

المنهجيــة :أثــر التمكيــن االقتصادي

المنهجيــة :التكاليــف الموفــرة بفضــل اســتبدال الديــزل بالغاز

ملخص منهجية الحســاب
• تعــد إمــدادات الطاقــة عامـاً أساســياً لتمكيــن النشــاط االقتصــادي ،وبالتالــي فإن إمدادات
الكهربــاء المكثفــة تعتبــر محــركاً محوريـاً للنمــو االقتصــادي.
• ولتقييــم آثــار التمكيــن االقتصــادي الــذي أتاحتــه العمليــات ،قيمــت بــي دبليو ســي في
البدايــة المســاهمة اإلضافيــة فــي توليــد الكهربــاء األساســية ،والتــي تتمثــل بإمــدادات الغاز
المســتهلكة .وفــي إطــار الفتــرة الماضيــة للمشــروع ،تتخــذ بــي دبليــو ســي عــام  2008باعتباره
الحــد األساســي .أمــا بالنســبة للفتــرة المقبلــة ،فســيكون عــام  2017هو الحد األساســي
للتقييــم.

• وإثــر تحديــد الزيــادة المحققــة فــي توليــد الكهربــاء األساســية ،تطبــق نســبة مرونــة اإلنتاج التي
تمثــل العالقــة بيــن تغيــر إمــدادات الكهربــاء والناتــج المحلــي اإلجمالــي ،ومن ثــم يطبق ذلك
علــى الناتــج المحلــي اإلجمالــي لعــام  2017مــن أجــل تقديــر القيمــة الماليــة لتأثير المشــروع
فــي تحريــك االقتصاد.

الخطوة 1

الخطوة 2
توليــد الكهربــاء بالغــاز فــي الفتــرة المقبلة
الخطوة 3
التوليــد اإلضافــي للكهربــاء بالغاز
الخطوة 4
الزيــادة النســبية فــي توليــد الكهربــاء بالغاز

• يتــم تحويــل طاقــة إنتــاج الغــاز الحاليــة لما يكافئها مــن براميل الديزل .وتقدر هذه التكلفة
باســتخدام أســعار الديزل في الفترة الماضية مع افتراض ثبات أســعار الديزل في الفترة المقبلة.

خطوات الحســاب بصورة مبسطة

خطوات الحســاب بصورة مبسطة
ـتقبال
إمــدادات الغــاز المســتهلكة مسـ
ً
بالمليــون قــدم قياســي مكعب

ملخص منهجية الحســاب
• يتــم تقييــم التكاليــف التــي وفــرت باســتبدال الديــزل بالغــاز مــن خــال المقارنة بيــن تكاليف
ـدال مــن الغــاز فــي الفتــرة الماضيــة والتكاليــف التي يقــدر إنفاقها في
توليــد الطاقــة بالديــزل بـ ً
مثــل هــذه العمليــات فــي الفتــرة المقبلة.

x
–
÷
x

عامــل تحويــل المليــون قدم قياســي
مكعــب لميغــا واط

توليــد الكهربــاء بالغــاز فــي الفتــرة الماضية

إجمالــي توليــد الكهربــاء بالغــاز في
الفتــرة الماضيــة ()2017

مرونــة إنتــاج الكهرباء

االفتراضات الرئيسية
• يفتــرض أن تســاوي مرونــة إنتــاج الكهربــاء  ،0.77أي أن لــكل زيــادة بنســبة  1بالمئــة
بإمــدادات الكهربــاء ،يزيــد الناتــج المحلــي اإلجمالــي بنســبة  0.77بالمئــة ،وهو
معــدل مجموعــة مــن المعاييــر الدوليــة التــي يصــل أدناهــا لقيمــة  0.4وأعالها
لقيمــة .1.2

=
=
=
=

الخطوة 1
توليــد الكهربــاء بالغــاز فــي الفتــرة المقبلة

الكهربــاء المولــدة بالغاز
في اليوم

x

إمــدادات الغــاز اليومية
(مليــون وحدة حرارية)

x

الخطوة 2
التوليــد اإلضافــي للكهربــاء بالغاز

عامــل تحويــل ميغــا واط لمليون
قــدم قياســي مكعب

x

عامــل تحويــل مليــون وحدة حرارية
للبرميــل الواحد

x

عامــل تحويــل المليــون قدم قياســي
مكعــب لمليــون وحــدة حرارية

=

إمــدادات الغــاز اليومية
(مليــون وحدة حرارية)

مكافــئ برميــل الديــزل في اليوم

الخطوة 3
الزيــادة النســبية فــي توليــد الكهربــاء بالغاز

نســبة الزيــادة المحتملــة المقــدرة في
الناتــج المحلــي اإلجمالي

مصادر البيانات الرئيســية المســتخدمة

مكافــئ برميــل الديــزل في اليوم
الخطــوة الرابعة

x

ســعر الديزل

x

عدد أيام الســنة

الخطوة 4

إمــدادات الغــاز اليومية
(مليــون وحدة حرارية)

x

ســعر الغاز

االفتراضات الرئيسية
• يســتند التقييــم إلــى فرضيــات مغايــرة للواقــع تســتبدل جميــع القيــم المرتبطــة
بتوليــد الكهربــاء بالغــاز الحاليــة والمســتقبلية بتلــك المرتبطــة بتوليــد الكهربــاء
بالديزل.

التوليــد فــي الفتــرة الماضية

شــركة بيــرل بتروليــوم المحدودة

إمدادات/مبيعــات الغــاز المتوقعــة

شــركة بيــرل بتروليــوم المحدودة

نســبة المرونــة بيــن إمداد الغاز
والناتــج المحلــي اإلجمالي

المعاييــر الدولية

• يدخــل فــي الحســابات تكاليــف الوقــود الموفــرة فقــط مــن دون مراعاة أي
اختالفــات محتملــة فــي رأس المــال والتكاليــف التشــغيلية فيمــا بيــن الغــاز والديــزل.

الناتــج اإلجمالــي المحلــي لإلقليم
مــن غيــر القطاعــات النفطية

هيئــة إحصــاء إقليم كردســتان (،)2015
البنــك الدولي ()2015

• يبقــى ســعر الديــزل فــي الفتــرة  2027-2018ثابتــاً علــى كافــة المســتويات الحالية.
ـاة لتكاليــف النقــل.
• ترفــع تكاليــف الديــزل بنســبة  30بالمئــة مراعـ ً
• ليســت هنــاك أي تحســينات فــي كفــاءة اآلليــات التكنولوجيــة لتوليــد الكهربــاء
المتبعــة فــي كلــى العمليتيــن بيــن  2018و .2027
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• وبعــد ذلــك ،يتــم اقتطــاع تكاليــف الغــاز مــن أجــل تقديــر الفــرق بتكاليف الوقــود ما بين
النظاميــن ،مــن دون مراعــاة الفروقــات المحتملــة بــرأس المــال والتكاليــف التشــغيلية مــا بيــن
الغــاز والديزل.

x

–

التكاليــف الموفــرة الكليــة

عدد أيام الســنة

مصادر البيانات الرئيســية المســتخدمة
توليــد الكهربــاء بالغاز

شــركة بيــرل بتروليــوم المحدودة

بيانــات أســعار الديزل في
الفتــرة الماضية

شــركة بيــرل بتروليــوم المحدودة
وأوبيك ()2018

بيانــات أســعار الغاز في
الفتــرة الماضية

شــركة بيــرل بتروليــوم المحدودة

عوامــل تحويــل القيم
المرتبطــة بالطاقــة

شــركة بيــرل بتروليــوم المحدودة
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الملـحـــق 6

الملـحـــق 7

المنهجيــة :خفــض انبعاثــات الكربون

الوثائــق ومصــادر البيانات المســتخدمة

ملخص منهجية الحســاب
• تقيــم بــي دبليــو ســي كميــة االنبعاثــات الكربونيــة التــي تــم تالفيهــا بالمقارنــة بيــن انبعاثات
ـدال مــن الغــاز في الفتــرة الماضية
الغــازات الدفيئــة المترتبــة علــى توليــد الكهربــاء بالديــزل بـ ً
والفتــرة المقبلة.

• تحــول ســعة الغــاز الحاليــة لمــا يكافئهــا مــن براميــل الديــزل ،ومــن ثــم يقيم أثر التوليــد الكامل
بالديــزل مــن خــال تطبيــق عوامــل االنبعاثــات ذات الصلــة لــكل مــن الديــزل والغاز.ويؤخذ إثر
ذلــك الفــرق المحســوب باعتبــاره كميــة االنبعاثــات الكربونيــة التــي يتــم تجنبهــا بتغيــل نظام
توليــد المهربــاء بالغاز.

Acaravci and Ozturk (2010) CO2 Emissions, Energy Consumption and Economic Growth in Turkey
Hoy & Siuz (2006) A Dynamic Equilibrium of Electricity Consumption and GDP in Hong Kong:
An Empirical Investigation
 ”International Energy Agency (2017) “Key world energy statistics
)(https://www.iea.org/publications/freepublications/publication/KeyWorld2017.pdf
Kurdistan Region Statistics Office (2016) Calculating the Gross Regional Product of the Kurdistan Region – Iraq
)(http://www.krso.net/files/articles/240416025432.pdf

خطوات الحســاب بصورة مبسطة

 )Kurdistan Region Statistics Office – Summary Statistics (2015
)(http://www.krso.net/Default.aspx?page=article&id=899&l=1&#krso2

الخطوة 1
اإلنتــاج اليومــي للكهربــاء بالغاز

x

انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المترتبة
على استعمال الديزل (كغ/كيلوواط ساعي)

x

الخطوة 2

الخطوة 3

توليــد الكهربــاء فــي اليوم
(كيلوواط ســاعي)

الخطوة 4

االنبعاثــات التــي يتم
تجنبها ســنويا

x
x

عامــل تحويــل ميغا واط
لكيلــو واط

÷

انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المترتبة
على استعمال الغاز (كغ/كيلوواط ساعي)

x

االنبعاثــات التــي يتــم تجنبها
(كغ/كيلوواط ســاعي)
التكاليــف االجتماعيــة المترتبــة
علــى االنبعاثــات الكربونية

x
=

ســاعات توفــر الكهرباء
في اليوم

=

توليــد الكهربــاء فــي اليوم
(كيلوواط ســاعي)

االنبعاثــات التــي يتــم تجنبها
(كغ/كيلوواط ســاعي)

عدد أيام الســنة

التكاليــف االجتماعيــة الكليــة
المترتبــة علــى االنبعاثــات الكربونيــة

Mercurio et al. (2009) Estimated Value of Service Reliability for Electric Utility Customers in the United States
 )Organization of the Petroleum Exporting Countries (2018
)(https://www.opec.org/opec_web/en/data_graphs/40.htm
 ”The UK Greenhouse Gas Emission Conversion Factors (2018) “Conversion factors 2018 – Condensed set
)(https://www.gov.uk/government/publications/greenhouse-gas-reporting-conversion-factors2018-

=

االنبعاثــات التــي يتــم تجنبها
ســنويا (كغ)

World Bank (2015) The Kurdistan Region of Iraq: Assessing the Economic and Social Impact of the Syrian Conflict and ISIS
)(http://documents.worldbank.org/curated/en/579451468305943474/pdf/958080PUB0Apri0PUBLIC09781464805486.pdf
 )World Bank US GDP Deflator (2017
)(https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.DEFL.KD.ZG?view=chart
 ”The State Statistical Committee of the Republic of Azerbaijan (2011) “Input – output tables in 2011
)(https://www.stat.gov.az/source/system_nat.../en/3_2011en.xls

االفتراضات الرئيسية
• يســتند التقييــم إلــى فرضيــات مغايــرة للواقــع تســتبدل فيهــا جميــع القيــم المرتبطة
بطاقــة إنتــاج الكهربــاء بالغــاز الحاليــة والمســتقبلية بتلــك المرتبطــة بإنتــاج الكهربــاء
بالديزل.
• تقــدر التكلفــة االجتماعيــة للكربــون بقيمــة  102دوالر أمريكــي للطــن الواحــد،
وتتزايــد التكلفــة بنســبة  3بالمئــة ســنوياً بيــن  2018و  ،2027وذلــك وفقــاً لتحليــل
لمصــادر وأدبيــات أكاديميــة وغيرهــا قامــت بــي دبليو ســي بجمعها.
• ليســت هنــاك أي تحســينات فــي كفــاءة اآلليــات التكنولوجيــة لتوليــد الكهربــاء
المتبعــة فــي كلــى العمليتيــن بيــن  2018و .2027
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مصادر البيانات الرئيســية المســتخدمة
توليــد الكهربــاء بالغاز

شــركة بيــرل بتروليــوم المحدودة

عامــل انبعاثــات ثانــي أكســيد الكربون
المترتبــة علــى اســتعمال الديزل

 )IPCC (2018

عامــل انبعاثــات ثانــي أكســيد الكربون
المترتبــة علــى اســتعمال الغاز

 )IPCC (2018

التكاليــف االجتماعيــة المترتبــة
علــى االنبعاثــات الكربونية

معامــل التقييــم لبــي دبليو ســي

61
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بيرل بتروليوم:

يحتــوي هــذا الكتيــب علــى بيانــات مســتقبلية تتمثــل بعبــارات تشــير إلــى الخطــط والتوقعــات والتصــورات والتقديــرات .وتعتبــر جميــع البيانــات التــي تتعلــق بالتوقعات والتصورات المســتقبلية ،والتي تضم للذكــر ال للحصر بيانات عن اســتراتيجية النمو وتطوير
المنتجــات والمكانــة فــي الســوق واإلنفــاق والنتائج المالية ،بيانات مســتقبلية.
تســتند البيانات المســتقبلية إلى افتراضات وتوقعات تتعلق بأحداث مســتقبلية ،وال تســتطيع شــركة بيرل بتروليوم ومســاهميها والشــركات التابعة لها (“الشــركات”) الواردة في هذه الوثيقة أن تضمن دقة هذه االفتراضات والتوقعات أو أن تؤكد
تحققهــا .وال تشــكل أي مــن البيانــات المطروحــة فــي هــذه الوثيقــة التزامـاً وإقــراراً بــأي شــكل مــن األشــكال مــن طــرف بيــرل بتروليــوم أو مســاهميها ،بما في ذلك االلتزامــات المرتبطة باإلنفاقــات المالية .وقد تختلف النتائــج واألداء واإلنجازات الفعلية
للشــركات عن التوقعات التي تشــير إليها البيانات المســتقبلية .ولن تكون الشــركات مســؤولة عن أي خســائر أو أضرار مباشــرة أو تعاقبية أو غيرها قد تنتج من أو ترتبط باســتخدام المعلومات أو األقوال أو البيانات المســتقبلية الواردة في هذه
الوثيقــة .وال يتوجــب علــى الشــركات القيــام علنـاً بتعديــل أو تصحيــح أو مراجعــة أي مــن البيانــات المســتقبلية المذكــورة فــي ضــوء أيــة تطورات أو معلومــات أو أحداث قد تطرأ الحقاً.

بي دبليو سي:

إن المحتويــات والتحليــات المذكــورة فــي هــذه الوثيقــة هــي مــن إعــداد شــركة برايــس وتــر هــاوس كوبــرز أبوظبــي (“بــي دبليــو ســي”) لصالــح شــركة بيــرل بتروليــوم المحــدودة (“بيــرل”) من أجــل تحقيق أغــراض االتفاق المبــرم بين الطرفين فــي  5يوليو
 ،2018والــذي تقــوم بــي دبليــو ســي بموجبــه بتقديــم الخدمــات .ال تتحمــل بــي دبليــو ســي أيــة مســؤولية (بمــا فــي ذلــك اإلهمــال) تجــاه أي شــخص آخــر ذي صلــة بهــذه الوثيقــة .تســتند المعلومــات الــواردة في هذه الوثيقة بشــكل أساســي إلــى البيانات
المقدمــة مــن بيــرل والمدعومــة بأبحــاث خاصــة بأطــراف خارجيــة ووثائــق أخــرى للــزوم .لــم تقــم بــي دبليــو ســي بتدقيــق هــذه المعلومــات أو التأكــد مــن صحتهــا ،وبالتالــي تتحمــل إدارة بيــرل وحدهــا كامل المســؤولية عــن تطبيق أية أحكام مســتقلة
متعلقــة باألعمــال علــى أي قــرارات تنفيــذ أو إجــراءات متعلقــة بالخدمــات واألعمــال التــي تقدمهــا بــي دبليــو ســي .ويتعيــن علــى القــارئ عــدم اتخــاذ أيــة إجــراءات اســتناداً إلــى المعلومــات الــواردة فــي هذه الوثيقــة من دون الحصول على استشــارة
متخصصــة ذات صلــة.

إقليــم كردســتان العراق

الــدور  ،5غــوالن بــارك – مبنى اإلدارة
شــارع غوالن ،أربيل
إقليــم كردســتان العراق
الهاتــف+964 66 256 6170 / 5 :

البريــد اإللكترونــيepci-irbil@crescent.ae :
www.pearlpetroleum.com

