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 :آٌٍحًتخصٍصًوٍّاخًاٌنفظًاٌخاًَاٌؼزالً:ًأولاً

 :المتعاقدة للشركات المبــاشرة الدعــوة
 

 لدٌها التً الشركات بمفاتحة النفط تسوٌق شركة تقوم   
 التً للكمٌات حاجتها لبٌان مناسبة فترة قبل نافذة عقود
 وكركوك البصرة خام نفطً من لمصافٌها شراءها تروم

 المعاٌٌر بضوء دراستها لٌجري المقبلة العقدٌة للمرحلة
 (الحقا   ذكرها سٌرد) المجال هذا فً المعتمدة القٌاسٌة
 المعلومات أزاءها مبٌنا   وواضح تفصٌلً بشكل لتبوب

 الحالً وضعها مطابقة إستمرار حٌث من األساسٌة المحدثة
 تنفٌذها لتقٌٌم باإلضافة الذكر آنفة القٌاسٌة المعاٌٌر مع

 .بها ترتبط التً المالحظات كافة وإدراج الحالٌة لعقودها
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 :مبررات الدعوة المباشرة

 التخطٌط وزارة اختصاص ضمن الٌقع الخام النفط وتصدٌر إستٌراد موضوع إن1.

 2009 لسنة (1) رقم الحكومٌة العقود تنفٌذ تعلٌمات فإن وبالتالً اإلنمائً والتعاون

 المشارٌع ضمن ٌعتبر ال كونه العراقً الخام النفط تصدٌر نشاط الٌشمل وماسبقها

 .اإلستثمارٌة الخطة فً المدرجة واألعمال

 

 ال المنطقة فً والمصدرة المنتجة األخرى النفوط حال حاله العراقً الخام النفط أن كون2.

 تسعٌر آلٌة ضمن وإنما محددة سعرٌة عالوة أو خصم او ثابت سعر أساس على تباع

  ؼٌر المزاٌدة اجراءات فإن العالمٌة، األسواق من سوق ولكل المشترٌن لجمٌع  موحدة

 أو أفضل بشروط البٌع او جدٌدة اسواق اٌجاد فً ال منافع بأي تاتً وال عملٌا   مجدٌة

 .متوقعة ؼٌر مخاطر الى النشاط هذا تعرض إلحتمالٌة باإلضافة أعلى سعر
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 التجارة سٌاسة من وإنطالقا   الضرورة، إقتضت كلما النفط، تسوٌق شركة تقوم3.

 معها المتعاقدة ؼٌر الرصٌنة العالمٌة الشركات من عدد بمفاتحة العالمٌة النفطٌة

 هذه بٌع أسواق توسٌع بهدؾ العراقٌة الخام النفوط من المتاحة الكمٌات لشراء

 مصدرا   العراق لٌعتبر الكبرى العالمٌة المصافً فً استخدامها وتعزٌز النفوط

 .للتجهٌز ومطلوبا   مضمونا  

 

  المنطقة فً والمصدرة المنتجة بالدول أسوة شركتنا لجأت فقد تقدم، ما على تأسٌسا  4.

 التً الرصٌنة العالمٌة النفطٌة الشركات لصفوة المباشرة الدعوة اسلوب اعتماد الى

  لمصافٌها العراقً الخام النفط تسوٌق مجال فً معها التعامل سبق
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ً:(اٌجذٌذج)ًاٌّتؼالذجًغٍزًاٌشزواخًطٍثاخ
ً

ًتخصٍصًتهذفًاٌشزواخًِنًاٌؼذٌذًِنًطٍثاخًاٌسنحًِذارًوػٍىًاٌنفظًتسىٌكًشزوحًاٌىًتزد

ًاٌمٍاسٍحًاٌّؼاٌٍزًتضىءًأهٍٍتهاًاختثارًٌٍجزيًووزوىن،ًاٌثصزجًخاًَنفطًًِنًوٍّاخ

 ً:ًًٌٍووّاًاٌّؼتّذج

                 والمعاٌٌر الشروط مع مطابقته ومدى مؤسسة او شركة كل نشاط دراسة1.

              شراء على للتعاقد الشركات تلك اهلٌة لمعرفة الحقا   ذكرها سٌرد التً

                       الرسمٌة االلكترونٌة المواقع من عدد خالل من العراقً الخام النفط

                                                          مثل المجال هذا فً المتخصصة الرصٌنة واالصدارات المعتمدة
(Oil &Gas Journal  Bloomberg& , Reuters). 

 كمٌات تخصٌص دون حالت التً األسباب ببٌان المؤهلة ؼٌر الشركات اجابة تتم2.

 تثبت التً الجدٌدة الشركات ترشح الذي الوقت فً لها العراقً الخام النفط من

 وأسس للتصدٌر المتاحة الكمٌات بضوء التعاقدٌة الكمٌات تخصٌص لمرحلة أهلٌتها
 .أدناه ذكرها الوارد التخصٌص

 :تقٌٌم طلبات الشركات ؼٌر المؤهلة
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ً:اٌتخصٍصًفًًاٌّؼتّذجًاألسس
ً 

ًتخصٍصًػنذًاإلػتثارًتنظزًتؤخذًاٌتًًاٌّهّحًاألسسًِنًػذدًإػتّادًٌتُ

   :ًًٌٍووّاً(واٌجذٌذجًساتمااًًاٌّتؼالذج)ًاٌّؤهٍحًاٌشزواخًػٍىًاٌتؼالذٌحًاٌىٍّاخ

 فً العراقٌة الخام النفوط من للتصدٌر المتاحة الكمٌات كافة تسوٌق1.
 تحقق تسوٌقٌة اسس وفق العالمٌة السعرٌة وبالصٌػ العالمٌة األسواق
 .اإلمكان قدر الموارد بتعظٌم الهدؾ

 

 تصفٌة لسعات المالكة للشركات الكمٌات تخصٌص فً األولوٌة اعطاء2.
 على والمحافظة المفاجئة األسعار تقلبات تحمل على قادرة النها كبٌرة،
 .الطوٌل األجل فً العراقٌة الخام للنفوط طلبها

 

 الثالثة الرئٌسة العالمٌة األسواق فً العراقٌة النفوط انتشار توسٌع3.
 .واآلسٌوٌة واألوربٌة األمرٌكٌة
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 ثانٍــااً:ًًآٌٍحًاٌتؼالذًواسٍىبًتنفٍذًاٌؼمىدًاٌنفطٍحً:

 العالمٌة النفطٌة للشركات مباشرة دعوة النفط تسوٌق شركة ترسل1.
 لتقدٌم نافذة عقود لدٌها والتً للتعاقد الرئٌسٌة المعاٌٌر  ضمن المصنفة

 .القادمة للمرحلة العراقٌة الخام النفوط من إحتٌاجاتها

 شراء فً الراؼبة الشركات من مباشرة المرسلة الطلبات فً النظر ٌتم2.
 خالل من طلب أي فً التسوٌق شركة تنظر وال العراقً الخام النفط

 للمعاٌٌر وفقا   المؤهلة للشركات التخصٌص وٌتم الوكالء أو الوسطاء
  .المعتمدة

 إشعار ٌتم التخصٌص، على المحترم النفط وزٌر معالً مصادقة بعد3.
 وبعد .الخام النفط من لها المخصصه بالكمٌة الطلبات صاحبة الشركات
 شركة قبل من المعتمدة العقدٌة الشروط كافة على الشركات تلك موافقة
 .الطرفٌن بٌن العقد ٌوقع النفط، تسوٌق

 :آلٌة التعاقد -أ
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 ب-ًأسٍىبًاٌتنفٍذ:

 العقد بتفاصٌل التجارٌة المالٌة والهٌئة الخام النفط شحن هٌئة تبلٌػ عند العقد تنفٌذ ٌبدأ1.
 مناسبة فترة خالل المشترٌة الشركة بتقدٌم تبدأ التً والمتابعة التنفٌذ لهم لٌتسنى التنفٌذٌة

   .العقد بموجب الخام النفط من شحنة الستالم معٌن تأرٌخ بتحدٌد النفط تسوٌق شركة إلى بطلب

 ناقلة بترشٌح المشترٌة الشركة تقوم بعدها الشحنة، تحمٌل وقت بتحدٌد التسوٌق شركة تقوم2.
 النفط تسوٌق شركة الى ترسله رسمً إشعار طرٌق عن المحدد الموعد فً الشحنة لتحمٌل
 المستندي اإلعتماد شروط مع لٌتماشى وعددها المطلوبة المستندات توزٌع أسلوب كذلك مبٌنا  
 النفط تسوٌق لشركة الخٌار وٌبقى الشحنة، قٌمة لتؽطٌة بفتحه المشترٌة الشركة ستقوم الذي

 بضوء الشحنة لتحمٌل المشترٌة الشركة قبل من المرشحة الناقلة بخصوص موافقتها بارسال
 .التحمٌل مٌناء مواصفات مع تتطابق التً للناقلة المطلوبة الفنٌة المواصفة

 اعتماد بفتح الناقلة قبول تأرٌخ من أٌام  سبعة عن التقل فترة قبل المشترٌة الشركة تقوم3.
 االعتماد مبلػ والٌقل ، العراقً المركزي البنك به معترؾ بنك فً للنقض قابل ؼٌر مستندي
 باإلٌعاز  التسوٌق شركة  وتقوم للشحنة، التقدٌري المبلػ عن االحوال من حال بأي المستندي

 تعدٌل جواز عدم على التأكٌد مع لذلك وفقا   علٌها المتفق الناقلة بتحمٌل النفطً المٌناء إلى
 .المستندي اإلعتماد فتح بعد الشحنة وجهة
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 اإلبحار وثائق المٌناء ٌصدر المطلوبة بالكمٌة الناقلة تحمٌل إكمال بعد4.
 وتأرٌخ (API Gravity) الكثافة ودرجة المحملة الكمٌة تتضمن التً

 ومستندات الخام للنفط النهائٌة الوجهة إلى باإلضافة الشحن بولٌصة
 .بالشحنة متعلقة اخرى

 

 المدة مضً وبعد أعاله فً الٌها المشار الشحن بولٌصة تأرٌخ من اعتبارا     .5
 بإبالغ التسوٌق شركة تقوم الوجهة، حسب السعر فقرة فً عقدٌا   المحددة
 لتقوم الشحنة تلك من الواحد للبرمٌل النهائً بالسعر المشترٌة الشركة
 من ٌوما   30 أقصاها مدة خالل الشحنة قٌمة بتسدٌد المشترٌة الشركة
 .الشحن بولٌصة تأرٌخ
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 اٌّؼاٌٍزاٌزئٍسٍحًٌٍتؼالذًِغًاٌشزواخًاٌّؤهٍحً:ً

 : الرصٌنة العالمٌة النفطٌة الشركات – األول المعٌار

 المستقلة والمتوسطة الكبرى النفطٌة العالمٌة الشركات المعٌار هذا وٌشمل

 من النفطٌة الصناعة فً االنشطة متكاملة) عمودٌا المتكاملة والحكومٌة

 واكبر افضل ضمن عالمٌا   والمصنفة (والتوزٌع النقل الى واالنتاج االستكشاؾ

 تصفٌة طاقات وتمتلك النفطٌة الصناعة مجال فً العاملة العالمٌة الشركات
 الدول من العدٌد فً توزٌع شبكات ولدٌها

تبنت الشركة لؽرض تحقٌق اهدافها مجموعة من المعاٌٌر واالسس وااللٌات 

 :الواضحة والشفافة والمبٌنة ادناه
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 اٌّؼٍارًاٌثانًً– شزواخًاٌتصفٍح:

 .النفطٌة المنتجات وتوزٌع التصفٌة بصناعة المختصة الشركات وٌشمل

 -:تٍذانهاًٌّصافًًتجاريًوذراعًاٌّصنفحًاٌشزواخً-اٌثاٌثًاٌّؼٍار

 لحساب الخام النفط لشراء للتعاقد بلدانها تخولها التً الوطنٌة الشركات
   .والصٌن الٌابان فً كما الوطنٌة المصافً



   طلبات شراء النفوط الخام العراقٌة
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طلبات شراء النفط 
 الخام العراقً للسنوات

 2009-2011 



 نفط خام البصرة
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 نفط خام كركوك
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   الكمٌات المصدرة واالسعار المتحققة 
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نفط خام 
البصرة ونفط 
 خام كركوك

  



Total Amount 
 $ 

Total Export                               
bbl 

7,345,670,236.82 64,216,784 
AVG. PRICE  

$/bbl 

AVG. QTY  

000 bbls/day 

114.40 2,141 

 2011اجمالً صادرات العراق النفطٌة لشهر نٌسان  
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 2010لؽاٌة نهاٌة  2004اسعار شحنات نفط خام البصرة المصدرة للفترة من   

 حسب االسواق الرئٌسة
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لؽاٌة نهاٌة  2004نسب الكمٌات المصدرة من نفط خام البصرة للفترة من    

 حسب االسواق الرئٌسة 2010
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 2010لؽاٌة نهاٌة  2004اسعار شحنات نفط خام كركوك المصدرة للفترة من   

 حسب االسواق الرئٌسة
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لؽاٌة نهاٌة  2004نسب الكمٌات المصدرة من نفط خام كركوك للفترة من    

 حسب االسواق الرئٌسة 2010
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معدالت 
تصدٌر النفط 
 الخام الشهرٌة

 2007من 
لؽاٌة اذار 
2011 



الكمٌة  السنة 

 الكلٌة

 المعدل صادرات نفط المعدل

صادرات 

 المعدل نفط 

 الٌومً  2007
البصرة 

 الٌومً  كركوك الٌومً  الخفٌؾ

 0.110 3.408 1.187 36.794 1.297 40.202 كانون الثانً 

 0.006 0.176 1.567 43.887 1.574 44.063 شباط

 0.012 0.378 1.549 48.022 1.561 48.400 اذار

 0.011 0.334 1.594 47.825 1.605 48.159 نٌسان

 0.010 0.318 1.566 48.534 1.576 48.852 اٌار

 0.011 0.336 1.504 45.134 1.516 45.470 حزٌران

 0.104 3.234 1.608 49.844 1.712 53.078 تموز

 0.007 0.232 1.592 49.363 1.600 49.595 اب

 0.170 5.101 1.506 45.189 1.676 50.290 اٌلول

 0.283 8.767 1.529 47.387 1.811 56.154 تشرٌن اول

 0.498 14.954 1.468 44.038 1.966 58.992 تشرٌن ثانً

 0.186 5.757 1.632 50.589 1.818 56.346 كانون اول 

2007المجموع الكلً لعام   599.601 1.643 556.606 1.525 42.995 0.118 



الكمٌة  السنة 

 الكلٌة

 المعدل صادرات نفط المعدل

صادرات 

 المعدل نفط 

 الٌومً  2008
البصرة 

 الٌومً  كركوك الٌومً  الخفٌؾ

 0.356 11.046 1.569 48.633 1.925 59.679 كانون الثانً 

 0.394 11.414 1.541 44.682 1.934 56.096 شباط

 0.320 9.926 1.598 49.539 1.918 59.465 اذار

 0.442 13.254 1.460 43.79 1.901 57.044 نٌسان

 0.444 13.757 1.567 48.563 2.010 62.320 اٌار

 0.482 14.469 1.454 43.614 1.936 58.083 حزٌران

 0.384 11.904 1.511 46.851 1.895 58.755 تموز

 0.307 9.515 1.449 44.916 1.756 54.431 اب

 0.322 9.667 1.323 39.677 1.645 49.344 اٌلول

 0.318 9.853 1.385 42.941 1.703 52.794 تشرٌن اول

 0.310 9.311 1.451 43.540 1.762 52.855 تشرٌن ثانً

 0.414 12.835 1.401 43.430 1.815 56.265 كانون اول 

2008المجموع الكلً  لعام   677.131 1.850 540.18 1.476 136.951 0.374 



الكمٌة  السنة 

 الكلٌة

 المعدل صادرات نفط المعدل

صادرات 

 المعدل نفط 

 الٌومً  2009
البصرة 

 الٌومً  كركوك الٌومً  الخفٌؾ

 0.510 15.811 1.381 42.810 1.891 58.621 كانون الثانً 

 0.450 12.604 1.282 35.901 1.732 48.505 شباط

 0.422 13.083 1.393 43.172 1.815 56.255 اذار

 0.408 12.251 1.412 42.374 1.821 54.626 نٌسان

 0.521 16.159 1.385 42.926 1.906 59.085 اٌار

 0.528 15.834 1.397 41.915 1.925 57.748 حزٌران

 0.545 16.895 1.492 46.251 2.037 63.145 تموز

 0.520 16.132 1.489 46.155 2.009 62.287 اب

 0.497 14.909 1.461 43.825 1.958 58.734 اٌلول

 0.386 11.951 1.493 46.277 1.878 58.228 تشرٌن اول

 0.404 12.122 1.497 44.902 1.901 57.024 تشرٌن ثانً

 0.443 13.736 1.534 47.549 1.977 61.285 كانون اول 

2009المجموع الكلً  لعام   695.544 1.906 524.057 1.436 171.487 0.470 



الكمٌة  السنة 

 الكلٌة

 المعدل صادرات نفط المعدل

صادرات 

 المعدل نفط 

 الٌومً  2010
البصرة 

 الٌومً  كركوك الٌومً  الخفٌؾ

 0.475 14.730 1.451 44.977 1.926 59.707 كانون الثانً 

 0.455 12.727 1.613 45.164 2.068 57.891 شباط

 0.422 13.073 1.419 43.996 1.841 57.069 اذار

 0.342 10.260 1.425 42.753 1.767 53.013 نٌسان

 0.440 13.637 1.453 45.046 1.893 58.682 اٌار

 0.384 11.524 1.441 43.233 1.825 54.757 حزٌران

 0.384 11.904 1.433 44.421 1.817 56.325 تموز

 0.339 10.512 1.449 44.906 1.788 55.418 اب

 0.513 15.387 1.508 45.228 2.021 60.615 اٌلول

 0.402 12.450 1.492 46.245 1.893 58.695 تشرٌن اول

 0.378 11.340 1.534 46.017 1.912 57.357 تشرٌن ثانً

 0.422 13.086 1.529 47.396 1.951 60.482 كانون اول 

2010المجموع الكلً  لعام   690.011 1.890 539.382 1.478 150.629 0.413 



 السنة 

 الكمٌة

 الكلٌة

ملٌون )

 (برمٌل

صادرات  المعدل صادرات نفط المعدل

 نفط 

 المعدل

 الٌومً 

ملٌون )

 (برمٌل

البصرة 

 الخفٌؾ
 الٌومً  كركوك الٌومً 

2007 599.601 1.643 556.606 1.525 42.995 0.118 

2008 677.131 1.850 540.18 1.476 136.951 0.374 

2009 695.544 1.906 524.057 1.436 171.487 0.470 

2010 690.011 1.890 539.382 1.478 150.629 0.413 

المعدل لنهاية 

2011نيسان   
259.833 2.165 203.840 1.699 55.993 0.467 
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تقٌٌم الفروقات 
النوعٌة للنفوط الخام 
المصدرة لالسواق 
 العالمٌة الثالثة
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ًاٌؼىاًًِاٌّؤثزجًػٍىًتىجهاخًاٌسىقًاٌنفطٍحًاٌؼاٌٍّحً 

ًاٌؼزضًواٌطٍةًاٌؼاًًٌّػٍىًاٌنفظًاٌخاًَواٌّنتجاخًاٌنفطٍح.1ً 

ًحزوحًاسؼارًاٌنفظًاٌخاًَواٌفزولاخًاٌسؼزٌحًتٍنًاٌنفىطًاٌخفٍفحًواٌّتىسطحً-أً

 المتوسطة او الحلوة الخفٌفة النفوط نحو العالمً الطلب واتجاه نمط وتحلٌل دراسة تتم

 النفوط على الطلب وتوجهات عامة بصورة  الثالثة الرئٌسة لالسواق شهرٌا   الحامضة

 العامالن هما والطلب العرض ان اذ خاصة، بصورة الحامضة المتوسطة العراقٌة الخام

 العوامل ثبات ظل فً العراقٌة الخام للنفوط السعرٌة الفروقات اتجاه تحدٌد فً االساسٌان

 .االخرى

ًاٌؼزضًواٌطٍةًػٍىًاٌنفظًاٌخاًَ.ًب

 عامة بصورة  الثالثة الرئٌسة لالسواق شهرٌا   الخام النفط على الطلب وتحلٌل دراسة تتم

 والطلب العرض ان اذ خاصة، بصورة الخفٌفة ام الحامضة النفوط على الطلب وتوجهات

 .االخرى العوامل ثبات ظل فً البرمٌل سعر تؽٌر فً االساسٌان العامالن هما
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ً.انتاجًدويًالوتهًوسٍاساتهاًفًًِىاسنحًاٌسىقًاٌنفطً.ًد

  للنفط المصدرة الدول منظمة دول من والمصدرة المنتجة الخام النفوط تشكله لما بالنظر

 هذه توجهات وتحلٌل متابعة ٌتم العالمٌة، النفطٌة السوق فً مؤثرة نسبة من (االوبك)

 على المحافظة فً ودورها االعضاء للدول والتصدٌر االنتاج معدالت خالل من المنظمة

 دول نفوط وخاصة   العالم فً الخام للنفط السوق قٌمة  على للحفاظ النفطً السوق موازنة

  .االعضاء

ً.اٌطٍةًػٍىًاٌّنتجاخًاٌنفطٍح.ًج

 لمنظومات المالكة للشركات هً العراقً الخام النفط لتصدٌر المتبعة السٌاسة ان كون

 المنتجات على الطلب فً الحاصلة التؽٌرات وتحلٌل دراسة الضروري فمن التصفٌة،

 على الطلب تؽٌر ٌعكس بشكل (والثقٌلة المتوسطة الخفٌفة،) الثالثة بأصنافها النفطٌة

 .لها المنتجة الخام النفوط
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ًاٌنّىًاللتصاديًاٌؼاًٌّ.2ً 

ًً
 الصناعً الطلب معدالت اتجاه على مباشر بشكل ٌؤثر الذي العالمً االقتصادي النمو ٌعد

 على لالسواق الجؽرافً التوزٌع وحسب الخام النفط على الطلب ذلك بٌن ومن والتجاري

 . النفطً السوق فً للمتعاملٌن مهما مؤشرا   الخام، النفط ومنها الطاقة

ًاٌخشٌنًاٌنفطًًاٌؼاًٌّ.3ً 

 التعاون منظمة فً الصناعٌة للدول وخاصة   العالمً النفطً الخزٌن مؤشر فً التؽٌر أًنً

 الطلب معدالت على ملموس و مباشر بشكل ٌؤثر العالم دول وباقً االقتصادٌة والتنمٌة

 .المتوقعة االسعار مستوٌات على بدوره ٌنعكس والذي النفطٌة والمنتجات الخام النفط على
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ًهىاِشًاٌتصفٍح.5ً 

 من المصافً ربحٌة تعكس والتً المتحققة التصفٌة هوامش معدالت وتحلٌل دراسة ٌتمًً

 الخام النفط نوع الى باالستناد النتائج بحث ٌتم وهنا .الخام النفط من الواحد البرمٌل تصفٌة

 .الثالثة الرئٌسٌة االسواق من سوق ولكل التصفٌة منظومة تعقٌد مستوى بضوء المستخدم

S&P 500ًػاللحًاسؼارًاٌنفظًتسؼزًصزفًاٌذولرًِماتًًاٌٍىروًوتاداءًِؤشزً.4ً

 به ٌتداول الخام النفط ان بسبب الٌورو مقابل الدوالر بقٌمة الخام النفط اسعار تتأثر

  ً  ً  مقابل الدوالر قٌمة فً ارتفاعا   فٌه ٌؤشر الذي الوقت ففً االمرٌكً، بالدوالر عالمٌا 

 من ٌقلل و عام بشكل الخام للنفط الواحد البرمٌل شراء كلفة من سٌرفع ذلك فأن الٌورو

 ٌعكس S&P 500 مؤشر ان كما للشراء، المخصص المبلػ لنفس المشتراة البرامٌل عدد

 نشاط تقٌٌم فً ٌستعمل مؤشر فهو بالتالً و الكبرى االمرٌكٌة الصناعٌة الشركات نشاط

 . الخام النفط على للطلب العام االتجاه تحدٌد و العالمً االقتصاد
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ً:اٌؼىاًًِواٌّتغٍزاخًاٌجٍىسٍاسٍح.6ً 

 العرض واقع على وإنعكاساتها المختلفة العالم مناطق فً المؤثرة التطورات آخر متابعةً

 السعر على تؽٌرات من ذلك عن ٌنجم وما النفطٌة والمنتجات الخام النفط على والطلب

    .والثقٌلة والمتوسطة الخفٌفة النفوط بٌن السعرٌة الفروقات ومقدار الخام للنفط المطلق

ً:سىقًاٌنمً.7ً 

 و احجامها بمختلؾ (Dirty Tankers) الخام النفط ناقالت تأجٌر اسعار حركة متابعةً

 الى سوق من المطلوبة الكمٌات و الخام النفط اسعار على اٌجابا و سلبا ذلك تأثٌر مدى

   .اخر
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مشاكل 
 التصدٌر
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ًاٌصؼىتاخًاٌتًًتىاجهًصادراخًنفطًًوزوىنًواٌثصزجًاٌخفٍف
 

 تالفً الٌمكن والتً متكررة والٌام الجوٌة االحوال سوء الى التحمٌل موانئ تعرض1.

 . علٌها السٌطرة امكانٌة لصعوبة اثارها

 

 .الناقلة واألنابٌب المٌناء لها ٌتعرض التً الكهربائً التٌار فً المتكررة االنقطاعات2.

 ٌجنب فقط الخام النفط تحمٌل موانئ الؼراض خاصة كهرباء مولدات توفٌر ان

 . التصدٌر عملٌة فً توقؾ اي حدوث

 

 

 االولى الخطوة بمثابة ٌعتبر الخفٌؾ والبصرة كركوك نفط من االنتاج فً زٌادة تحقٌق ان

 اكبرالؼراض كمٌات تخصٌص ذلك سٌتٌح حٌث النفطٌة الصادرات لزٌادة السعً نحو

 والجنوب الشمال فً المرافئ من الخام النفط صادرات تواجه مشاكل هناك ولكن  , التصدٌر

 :ابرزها والتً
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 من النفطً البصرة مٌناء الى القادمة الناقالت تفتٌش عملٌات فً التاخٌر حاالت تكرار3.

 والشركة الجنوب لنفط العامة الشركة بٌن التنسٌق وان . الدولٌة التحالؾ قوات قبل

 قوات قبل من الناقالت تفتٌش عملٌة اثناء المناوبة بدٌل لتوفٌر العراق لموانئ العامة

 تقلٌص فً ٌساهم التفتٌش عملٌات فً للتاخٌر تجنبا المالئم الوقت فً الدولٌة التحالؾ

    الحاالت هذه تاثٌر
 

 اصالح لحٌن  الضخ اٌقاؾ الى تؤدي متفاوتة فترات تستؽرق التً الصٌانة عملٌات4.

 االنابٌب منظومة وان خصوصا الخام النفط نقل انابٌب فً والنضوح النفطً التسرب

 الى تعرضت وقد متقادمة  ( الخفٌؾ والبصرة كركوك نفطً لنقل المستخدمة) الحالٌة

 .  الماضٌة الفترة خالل التخرٌب اعمال من العدٌد
 

 نفط من فقط برمٌل ملٌون  5  من  اقل الجنوب فً حالٌا تبلػ التً النفطً الخزن طاقة5.

 المشارٌع شركة قبل من حالٌا التحرك ٌجري و , ( االنتاج موقع فً )الخفٌؾ البصرة

 حٌث للخزان مكعب متر الؾ 58 وبطاقة جدٌد خزان 16 لنصب المباشر للتنفٌذ النفطٌة

 الفترة خالل انجازها المتوقع ومن الالزمة المواد لتجهٌز الشركات من عدد مع التعاقد تم

 . القادمة

 



البرامج المتطورة 
 والتقارٌر التحلٌلٌة
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برنامج متخصص فً حساب عوائد التصفٌة للنفوط الخام ٌتٌح :  Spiral Csiبرنامج 

 :للمستخدم خٌارات كثٌرة حول صناعة التصفٌة منها
 

 البصرة خام نفطً من لكل (Netback) التصفٌة عوائد اٌجاد من شركتنا تمكٌن -1

 الدقة الى التوصل لؽرض سوق كل فً والمنافسة المشابهة الخام للنفوط وكذلك وكركوك

 .المختلفة االسواق وحسب المصدرة لنفوطنا الشهرٌة النوعٌة الفروقات تحدٌد فً

 الطلب متؽٌرات وحسب الخام للنفوط التصفٌة عوائد الٌجاد المطلوب النموذج بناء -2

 .العالمٌة االسواق من اي فً الموسمً العالمً

 عن فضال هذا العالم فً موجود حقٌقً مصفى اي فً الخام للنفط التصفٌة عائد اٌجاد -3

 التشؽٌل خٌارات من الي النفط قٌمة لبحث له التشؽٌلٌة النظم فً حتى التعدٌل امكانٌة

 .العالمٌة السوق فً االسعار توجهات ظل فً المتاحة

 



Bloomberg 
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 المجاالت مختلؾ فً والتقارٌر واالخبار والمعلومات البٌانات من عرٌضة قاعدة ٌوفر

 :منها النفطٌة الصناعة مجاالت مختلؾ فً وبالخصوص والسٌاسٌة االقتصادٌة

 

 وتؽٌراتها والمنتجات الخام النفط السعار البورصة فً التداوالت السعار مباشر نقل -1

 .التداول فترة خالل

 وحسب النفطٌة والمنتجات الخام النفط على والطلب العرض حول بٌانات قاعدة -2

   .المختلفة االسواق

 االسواق فً تملكها التً التصفٌة وطاقات النفطٌة الشركات حول بٌانات قاعدة -3

 .الملكٌة ونوعٌة المختلفة

 .العالم لدول االقتصادٌة المؤشرات مختلؾ حول بٌانات قاعدة -4
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 المجاالت مختلؾ فً والتقارٌر واالخبار والمعلومات البٌانات من عرٌضة قاعدة ٌوفر

 :منها النفطٌة الصناعة مجاالت مختلؾ فً وبالخصوص والسٌاسٌة االقتصادٌة

 

 وتؽٌراتها والمنتجات الخام النفط السعار البورصة فً التداوالت السعار مباشر نقل -1

 .التداول فترة خالل

 وحسب النفطٌة والمنتجات الخام النفط على والطلب العرض حول بٌانات قاعدة -2

   .المختلفة االسواق

 االسواق فً تملكها التً التصفٌة وطاقات النفطٌة الشركات حول بٌانات قاعدة -3

 .الملكٌة ونوعٌة المختلفة

 .العالم لدول االقتصادٌة المؤشرات مختلؾ حول بٌانات قاعدة -4
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 توفٌر عن فضال   العالم فً الناقالت لحركة الفوري التتبع مجال فً تخصصٌة برامج

 .ناقلة لكل البحرٌة الرحالت مسار معرفة امكانٌة
 

 العراقً الخام بالنفط المحملة الناقالت حركة تتبع من النفط تسوٌق شركة مكن الذي االمر

 وجود مع العالمٌة الموانئ من اي فً التفرٌػ بتارٌخ وانتهاء   التحمٌل تارٌخ من ابتداء  

 لعبور الناقلة تستؽرقها التً الزمنٌة الفترات لتحدٌد الحاالت من عدد فً اإلمكانٌة

 فً مثبت لما مطابقتها ومدى النهائٌة وجهتها الى وصوال   والمضائق المائٌة الممرات

   .للشحنة المستندي االعتماد

 



JBC Energy 

Oil Marketing Company (SOMO)                                                  May, 2011 

 البحوث اهم بٌن من العالمٌة النفطٌة السوق ودراسات للبحوث استشارٌة شركة

 : بها المشترك واالصدارات

 

1- Energy Market Report. 

2- Market Watch (Special Oil Market Analysis and Outlook). 

3- US Inventory Report. 

4- Refining Outlook (Quarterly Report). 

5- Global Refinery Margins (Weekly Report). 

6- Energy Market Report. 

7- Asian Oil Markets. 

8- Med Oil Markets. 

9- Crude Markets (Monthly Reports). 

 

 



  Clarkson 
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 خالل من وتطوراته النقل سوق مجال فً استشارٌا   برنامجا   Clarkson برنامج ٌعد

 تؽطً التً والشهرٌة واالسبوعٌة الٌومٌة التقارٌر عن فضال   الفورٌة والمعلومات االخبار

   النفطٌة واهمها الناقالت سوق نشاطات مختلؾ



  


