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 ملكذمةا

ش  ش ؼٙا٘ت جخق الٝىاُ الىٙىي في الّشاٛ باظخصىاء جٝاٍس م مً ِذم وظىد جٝاٍس ِلى الٔش

الا اهه جم في هزا ال٢خاب حعلُي المىء ِلى واخذة مً اهم الؽش١اث , الاهخاط والخفذًش

ت هٙي البفشة لِغ ٘ٝي ِلى معخىي في البلذ واهما اًما ِلى املعخىي الّالمي وهي ؼش٠

 التي ١اهذ حعمى ظابٝا ؼش٠ت هٙي الجىىب.

جىٛش ال٢خاب الى الى اخذي املىالُْ الا٠ثر اهمُت وخىىسة والزي لم ًدَ بةهخمام 

اوعي الٝشاس الىٙىي والاٜخفادي في الّشاٛ الا وهى مىلُى ج٣الُٚ الاهخاط  الباخشحن ـو

. لٝذ اِخمذها ِلى مىهجُت واضحت لبرمُل الىٙي الخام املىخج في خٝى٥ الّشاٛ الجىىبُت 

ومدذدة في اخدعاب ج٣الُٚ اهخاط البرمُل الخام بِخمادا ِلى البُاهاث املالُت واملداظبُت 

لؽش٠ت هٙي البفشة ولزل٤ ظاءث الىخاثج دُٜٝت الى خذ ٠بحر الجها ابخّذث ًِ الخىٍحر 

ٝت املداظبُت وا ٝت واِخمذث البُاهاث الحُُٝٝت في اخدعاب ال٣لٚ بالىٍش لىٍش

ت . ل خى٥ الخٝذًشاث  الاٜخفادًت املُّاٍس الامش الزي مً ؼإهه ؤن ًمْ خذا لجذ٥ وٍى

الخاـت بخ٣الُٚ الاهخاط لبرمُل الىٙي الخام في الّشاٛ في ٌل ُٔاب الذساظاث الذُٜٝت 

 املّخمذة ِلى بُاهاث الؽش١اث الىٙىُت الّشاُٜت .

وجدلُالث في مجا٥ الىاٜت ًم٢ً ان  ووّخٝذ ان جٝذًم دساظاث اٜخفادًت راث وابْ ِملي

ت واضحت للمعخٝبل وال هى ٜشاس , ٜالٝشاس الىٙىي لِغ ٘جي, حّىي لفاخب الٝشاس سئٍو

ت املداظبُت واملالُت, اداسي  خمْ , بل هى ٜشاس اٜخفادي ؼامل ل٣ل الامىس الٙىُت والاداٍس ٍو

لىٙىُت ومشا٠ض الىاٜت وهى لِغ ٜشاس معخٝال" بل ًخّلٞ بمىٍماث ال٣اسجل ا, ملّاًحر دولُت

سئٍت واضحت خى٥ والعٛى الىٙىُت . ٘مال ًِ اهه ٌّىي لفاوْ الٝشاس الاٜخفادًت 

 الجذوي الاٜخفادًت لالظدشماساث الاظىبُت في ٜىاُ الىٙي الّشاقي 
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 الفصل االول 

 

 التلاليف اليفطية ، املفَوو واالطاس التاسخيي

 

 : التهالًف اليفط1-1ًُ

  لاليف واىواعَا: مفَوو التاوال

ًشجبي مٙهىم الخ٣الُٚ ِمىما بمجمُى الىٙٝاث التي جخ٢بها ماظعت ما مً اظل ؤداء ِمل 

م مدذد للخ٣الُٚ ار اجها جخخلٚ ًُىظذ جٝع . الّحن او اهخاط ظلّت او خذمت مُّىتم

باث ِذة للخ٣الُٚ مجها :  لى رل٤ ٘هىاٟ جبٍى  خعب املىٍاس التي ًىٍش الحها ص ِو

ب لا  -1  ظاسخي الىبُعي:ــالخبٍى

ب ٘ةن ِىاـش الخ٣الُٚ جخ٣ىن مً:ــ لى هزا الخبٍى  ِو

خمشل ب٣ل ماًىٙٞ مً هزا الّىفش مً  -ؤ ِىفش ج٣لٙت املىاد:ــ ؤو املعخلضماث العلُّت ٍو

 مىاد خام ؤو هفٚ مفىّت ؤو جامت الفىْ.

ش املىاد في امليؽأث الفىاُِت ًدخاط ب -ب لى ؤًذي ِىفش ج٣لٙت الّمل )لاظىس(:ــ بن ج٘ى

ّخبر الّىفش الشاوي مً خُض لاهمُت اليعبُت في  ِاملت جدى٥ هزه املىاد بلى مىخج جهاجي َو

 % مً بظمالي ج٣لٙت إلاهخاط.50امليؽأث إلاهخاظُت ٘ٝذ ًفل بلى
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ِىفش ج٣لٙت املفشو٘اث:ــ وهي ١ل ماجخدمله امليؽإة مً مفاٍسٚ باظخصىاء املىاد  -ط

ٞ وخذماث إلاداسة مً ولاظىس وهي جمشل ج٣لٙت خذماث  إلاهخاط وخذماث بداسة الدعٍى

 مفاٍسٚ ـُاهت آلاالث ومً بًجاس مّاسك البُْ ومً مفاٍسٚ إلاداسة لاخشي.

ُٙت   -2 ب هى خفش ج٣لٙت ١ل ٌو ُٙي:ــىالٕشك لاظاسخي مً هزا الخبٍى ب الٌى الخبٍى

اثٚ الىخذة إلاٜخفادًت مً خال٥ ماًىٙٞ ِلحها مً ِىاـش الخ٣الُٚ  مً ٌو

ـاثٚـ لاظاظُت التي جٝىم بها امليؽإة هي:ــلا   ظاظُت وؤن الٌى

ل املىاد الخام بلى  -ؤ ُٙت الفىاُِت:ــ وهي التي جخخفق بالّملُاث إلاهخاظُت ؤي جدٍى الٌى

 مىخج جهاجي.

ُٙت  -ب ٞ وجىصَْ ما ؤهخجخه الٌى ُٙت تهذٗ بلى حعٍى ُٝت:ــ وهزه الٌى ُٙت الدعٍى الٌى

ُٙت ً  ىٙٞ ِلحها مىادالفىاُِت وؤن هزه الٌى

ُٙت الخذمُت التي ًخجعذ وؽاوها في ِملُاث إلاؼشاٗ  -.ط ت:ــ وهي الٌى ُٙت إلاداٍس الٌى

 والخيعُٞ بحن مخخلٚ لاٜعام في الىخذة إلاٜخفادًت.

ب   -3 ب ِىاـش الخ٣الُٚ خعب ِالٜتها بالىخذة إلاهخاظُت:ــةن هزا الخبٍى جبٍى

لىخذة إلاهخاظُت خُض جٝعم لّىاـش الخ٣الُٚ هى خعب ِالٜت هزه الّىاـش با

ب بلى :ــ ٞ هزا الخبٍى  ِىاـش الخ٣الُٚ ِلى ٘و

ِىاـش الخ٣الُٚ املباؼشة:ــ وهي جل٤ الّىاـش التي جىٙٞ مباؼشة ِلى الىخذة إلاهخاظُت  -ؤ

 ٠ما ؤجها التي ًم٢ً جخفُفها مباؼشة ِلى الىخذة إلاهخاظُت.

ش التي الج٣ىن ِالٜتها مباؼشة بالىخذة ِىاـش الخ٣الُٚ الٕحر مباؼشة:ــ وهي جل٤ الّىاـ -ب

 إلاهخاظُت والتي الًم٢ً جخفُفها مباؼشة ِلى إلاهخاط.

ب ِىاـش الخ٣الُٚ خعب ِالٜتها بحجم اليؽاو  -4 ب ٌّخبر مً  اثجبٍى هزا الخبٍى

باث املهمت لّىاـش الخ٣الُٚ خُض ؤهه ًشجبي بذساظت ظلٟى ِىاـش  الخبٍى

 وإلاهخاط وله زالزت ؤهىاُ:ــالخ٣الُٚ وخعب ِالٜتها بحجم اليؽاه 
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ها مْ الخٕحر بحجم اليؽاه  -ؤ الخ٣الُٚ املخٕحرة:ــ وهي جل٤ الخ٣الُٚ التي جخٕحر بمجمِى

ادة ؤو الىٝفان  بالٍض

الخ٣الُٚ الشابخت:ــ وهي جل٤ الخ٣الُٚ التي ال جخٕحر بخٕحر حجم اليؽاه ؤي ؤجها جبٝى  -ب

 زابخت بذون حُٕحر.

ة وؼبه الشابخت:ــ وهي الخ٣الُٚ التي ججمْ بحن خفاثق الخ٣الُٚ ؼبه املخٕحر  -ط

خحن مً الخ٣الُٚ الشابخت والخ٣الُٚ املخٕحرة.  املجمِى

ب ٘ةن ِىاـش   -5 ٞ هزا الخبٍى لى ٘و ابت:ــِى شاك الٜش ب ِىاـش الخ٣الُٚ أٔل جبٍى

 الخ٣الُٚ جخ٣ىن مً:ــ

ابت:ــ ؤي هي جل٤ الخ٣الُٚ التي ًم٢ً الخ -ؤ د٢م ٘حها مً خُض الخ٣الُٚ الخالّت للٜش

 جدٝٝها وجدذًذ مٝذاسها بفىسة واضحت مً ٜبل ؤخذ املعالحن في امليؽإة.

ابت:ــ ؤي هي الخ٣الُٚ التي ال ًم٢ً الخد٢م ٘حها وسٜابتها  -ب الخ٣الُٚ الٕحر الخالّت للٜش

 لمً معخىي بداسي مّحن.

شاك اجخار الٝشاساث:ــهىاٟ بّن ِىاـش الخ٣ا  -6 ب ِىاـش الخ٣الُٚ أٔل لُٚ جبٍى

املشجبىت باجخار الٝشاسث الخاـت بـاإلداسة, ومً ؤمشلت هزه الٝشاساث هى ٜشاس 

ادة في بهخاط مّحن... وهزه الٝشاسث حّخمذ ِلى بّن البُاهاث  ادة ؤو ِذم الٍض الٍض

 التي جٝذمها مداظبت الخ٣الُٚ ومجها:ــ

ت:ــ وهي جل٤ الخ٣الُٚ التي جيخج ًِ ٜشاساث جم بج-ؤ خارها في الٙترة ( الخ٣الُٚ الٕاٜس

 املالُت.

ت البذًلت:ــ وهي جل٤ الخ٣الُٚ التي ًم٢ً ٘ٝذها برا ماجم اظخخذام -ب ( ج٣الُٚ الٙـش

 املىاسد في ؤ٘مل البذاثل املخاخت.

( الخ٣الُٚ الخٙاللُت:ــ وهي الٙٛش بحن ج٣الُٚ بذًلحن وؤن هزا الٙٛش ًلّب الذوس -ط

 لاظاسخي في اجخار الٝشاساث
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 التلاليف اليفطية : مفَوو ثاىيًا

 مّالجت هٙٝاث ١الُٝاط, الطخ هٙٝاث :ًلي ُ٘ما الىٙىُت إلاهخاط هٙٝاث جلخُق ًم٢ً

 ـُاهت هٙٝاث املعخىدِاث, ججمُْ الىٙي في مفشو٘اث آلاباس , خذمت هٙٝاث , ىٙيال

 حنالخام هٙٝاث الشٝل, ِلى مّذاث حنالخام هٙٝاث املُاه, مً الخخلق هٙٝاث آلاباس,

 . بالع٢ً الخاـت الاظخماُِت الىٙٝاث للّما٥, الاظخماعي

جخدذد ج٣لٙت املىخجاث الىٙىُت للمعتهل٤ الجهاجي بمجمُى ج٣الُٚ املشاخل املخخلٙت 

لّملُت الامذاداث الىٙىُت التي حعمى بعلعلت مشاخل امذاداث الىٙي او ظلعلت الّشك 

ىلها املعتهل٤ الىٙىُت التي حؽمل مشاخل امذاداث الىٙي مً مشخلت الاظخخشاط خت ى ـو

 الجهاجي . وجخلخق العلعلت باملشاخل آلاجُت :

عمى العّش ِىذ البئر بعّش الىٙي ما ٜبل الخخلُق  -1 اظخخشاط الىٙي الخام : َو

ش البئر الى ان ًفبذ البئر  خممً ظّش الاسك والاظخ٢ؽاٗ وجىٍى الجمش١ي . ٍو

ذثها ِملُت اظخخشاط مىخجا  ٔحر ان هزا العّش ال ٌؽخمل الالشاس البُئُت التي جد

 الىٙي مً البئر

ش في خىىجحن اظاظِخحن هما : الاولى ًىٝل الىٙي  -2 الىٝل مً البئر الى املفٙاة للخ٢ٍش

مً البئر الى م٣ان ججمُْ ِام , والشاهُت ًىٝل الىٙي ب٢مُاث ٠بحرة مً مىاوٞ 

 الخجمُْ الى املفٙاة .

ش والعّش  لبرمُل الىٙي امل٢شس ٌعمى هىا بعّش  -3  املفٙاة الخ٢ٍش

 ججاس الجملت وججاس املٙشد -4

 المشاثب  -5

ؤما الىٙٝاث  , املفشو٘اث التي ؤهٙٝذ ِلى مىاوٞ مىخجت بمشابت هٙٝاث سؤظمالُت حّذ

ت ذخّ٘الخاـت باملىاوٞ ٔحر املىخجت  وهي املفشو٘اث الالصمت ملشخلت البدض  .هٙٝت ظاٍس

ح اثُت الخاـت بّملُاث والخىُٝب  وهي جخمشل بمجمُى املفشو٘اث الجُىلىظُت والجُ٘ى ًز

املسح الجُىلىجي واخز الُّىاث مً الاسك وجدلُلها مّملُا للخإ٠ذ مً اخخماالث وظىد 

 الىٙي الخام مً ِذمه .
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 تينية احلكول واالستعذاد لإلىتاج 

 هٍشا ألهمُت هزه الىٙٝاث ًٙخذ لها ِذة خعاباث بظمالُت إلزباث هزه الىٙٝاث وهي:    

 الحٙش  –خىُٙز خعاب ؤِما٥ جدذ ال  -ؤ

 ججهحزاث البئر –خعاب ؤِما٥ جدذ الخىُٙز   -ث

 خعاب ؤِما٥ جدذ الخىُٙز مشل آلاالث واملباوي واملشا٘ٞ  -ر

زم ًخم جدمُل البئر بىفِبه مً الىٙٝاث املؽتر٠ت الّامت التي جىٙٞ ِلى الحٝل دون     

خم اخخُاس ؤظاط مىاظب للخدمُل ومً هزه لاظغ:  جخفُق لبئر مّحن ٍو

 ِذد ؤًام ) ؤو ِذد ظاِاث ( حؽُٕل ظهاص الحٙش ل٣ل بئر.

 ِذد لاٜذام التي جم خٙشها ل٣ل بئر.

ت في خٙش ١ل بئر.  لاًام املعخٕٜش

 إلاهٙاٛ ِلى ١ل بئر ظىاء ّ٘لُت ؤو مباؼشة.

هىاٟ الّذًذ مً لامىس التي جذخل في ١لٙت ؤهخاط البرمُل الىاخذ للىٙي , في البذاًت ًخم  

 لٙت ٜبل إلاهخاط :ال٣اخدعاب 

.     ج٣الُٚ بشط الحٙش : وحؽمل ج٣الُٚ الىٝل وآلالُاث ) خعاب لاهذزاس( واملىاد 1

ىحي الحٙش. ت املعخّملت في الحٙش + ج٣الُٚ ِما٥ ٘و  ال٢ُمُاٍو

ت الفماماث التي جىفب ِلى ساط البئر 2 .     ج٣الُٚ هفب شجشة املُالد )مجمِى

ان مً البئ  ر(.الىٙىُت لخىٍُم الجٍش

 جياليف ؤلاهخاج هي :    

 ج٣لٙت الّٝذ   -1
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ذاد   -2  ج٣لٙت الحٙش وإلِا

 ج٣لٙت آلاالث واملّذاث ) حعدبّذ ألجها ؤـى٥ زابخت ًدعب لها بهالٟ (    -3

 بّذ البذء باإلهخاط مً البئر الىٙىُت :

ىد  ت + ٜو ا٘شان ًخم اخدعاب ج٣الُٚ املّالجت التي جخم ِلى الىٙي املىخج ) مىاد ٠ُمُاٍو

ت + ج٣الُٚ امليؽأث واهذزاسها + ؤظىس الّما٥( باإللا٘ت الى ج٣الُٚ الخفذًش  الحشاٍس

 )وخاـت برا ١ان الخي الىٙىي ًمش بذولت ؤظىبُت ٠ما في الخي الّشاقي التر١ي(

ذ الشاهً ِما ١اهذ ِلُه في العابٞ  ؤن ج٣الُٚ الفىاِت الىٙىُت اسجّٙذ في الٜى

ؤِلى مما ١اهذ ِلُه في العىىاث العابٝت, ما ٌّجي ؤن  ٘إـبدذ ج٣لٙت اظخخشاط الىٙي

ل. ؤن اسجٙاُ ؤظّاس املىاد  ا في اسجٙاُ لاظّاس ِلى املذي الىٍى ج٣لٙت الاظخخشاط جذخل و٘ش

ادة في  الذاخلت في بهخاط الىٙي ؤزش بؽ٣ل ٠بحر ِلى الفىاِت الىٙىُت ٘ٝذ ؤظهمذ الٍض

ادة ؤظّاس مىفاث الحٙش ,وما ًدبّها مً لاظّاس التي ؼملذ ظمُْ املىخجاث الّاملُت ف ي ٍص

ؤِما٥ املٝاولحن, وج٣لُٚ ِملُت الاظخخشاط, وبن الجهىد ال٢بحرة التي جٝىم بها الذو٥ 

ادة الىاٜت إلاهخاظُت ؤدي بلى اسجٙاُ ؤظّاس جل٤ املىاد, وهى ما ًى٢ّغ  املىخجت مً ؤظل ٍص

ِما٥ املٝاوالث ًازش ِلى ج٣لٙت ِلى ج٣لٙت الاظخخشاط. ؤن اسجٙاُ ؤظّاس مىفاث الحٙش وؤ

لى ج٣لٙت إلاهخاط . ل, ِو  الاظخخشاط ِلى املذي الىٍى

 

 عكذ الشميلة ثالجا : التلاليف اليفطية يف

ًخممً ِٝذ الشمُلت وهى الحٝل الا٠بر في الّشاٛ والزي جم اخالخه الى الاظدشماس الاظىبي في 

ت مً املىاد الاولى ظىلت التراخُق الىٙىُت  ذ الى الخ٣الُٚ الىٙىُت ِلى مجمِى التي جىٜش

لى الىدى الاحي :   ِو
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 التلاليف واليفكات  – 6املادة 

ًجب ان جخدمل الؽش٠ت ١ا٘ت ج٣الُٚ وهٙٝاث املٝاو٥ الخاـت بالّملُاث الىٙىُت بما 

جب جدذًذ وحسجُل ١ا٘ت الخ٣الُٚ والىٙٝاث  ًدىاظب مْ خفت املؽاس٠ت ل٣ل ًمجها ,ٍو

 الظشاء املخ٢بذة في حعُحر الّم
ً
ٝا لُاث الىٙىُت بمىظب اجٙاُٜت الدؽُٕل املؽتر٠ت هزه ٘و

مداظبي )بما ال ًخّاسك مْ امللحٞ ط مً الّٝذ(, واملماسظاث املداظبُت املخّاٗس ِلحها 

جب ؤن ج٣ىن خالّت   واملعخخذمت في الفىاِت الىٙىُت الذولُت ,ٍو
ً
واملٝبىلت ِمىما

 لخٙخِؾ وجذُٜٞ دوسًٍ .

 التعجش حاالت  – 7املادة 

ؤي ؼش٠ت جخخلٚ ًِ دْ٘ خفت املؽاس٠ت الخاـت بها مً ج٣الُٚ وهٙٝاث ِىذ   1.7

جب ِلى خالاظخدٝاٛ ًجب ؤن حّخبر م ؽاس الحها ُ٘ما بّذ بإجها ؼش٠ت مخّثرة( . ٍو ّثرة )َو

, بدالت الخّثر جل٤
ً
ذ مم٢ً ِملُا جب ؤن , املؽٕل ؤؼّاس ظمُْ املؽاس٠حن ,في ؤظُش ٜو ٍو

ؽاس٠حن ِلى ؤواُل بّذ رل٤ باألخذار الهامت ُ٘ما ًخّلٞ بدالت الخّثر ًبٝى املؽٕل امل

خ  جب ؤن ًخدمل املبلٖ ٔحر املذُ٘ى مً ٜبل الؽش٠ت املخّثرة ٘اثذة مً جاٍس املؽاس الحها . ٍو

  ٌعٝي خٞ 30وفي خا٥ ؤظخمشاس الخّثر ملذة ), الاظخدٝاٛ وختى ًخم دّ٘ه بال٣امل
ً
( ًىما

ذ ِلى ؤي امش ًىشح بما الؽش٠ت املخّثرة في خمىس  ؤظخماِاث لجىت الدؽُٕل ؤو الخفٍى

 . و ًجب ؤن جذْ٘ 
ً
لجىت الدؽُٕل خال٥ املذة التي ٣ًىن ٘حها هزا الخّثر ال ًضا٥ معخمشا

ت  هُابت ًِ الؽش٠ت املخّثرة بما ًدىاظب  حر املذِ٘ى الؽش١اث الٕحر مخّثرة املبلٖ املعخدٞ ٔو

 بإي وعبت ًم٢ً ؤن ًخم الاجٙاٛ ِلحها . مْ خفت املؽاس٠ت الخاـت ب٣ل مجها ؤو 

بل ٘ٝذان الحٞ  2.7 ذ ٜو , جخى٥ الؽش٠ت املخّثرة بالحٞ  في مّالجت خالت الخّثر في ؤي ٜو

,بما ًدىاظب مْ املبالٖ  1.7ِلى الىدى املىفىؿ ِلحها ُ٘ما بذْ٘ ؤًت مبالٖ بمىظب املادة 

املخّثرة في ظذادها مْ جدمُل  ومً ظمُْ املبالٖ التي حّثرث الؽش٠ت, التي ٜامذ بذّ٘ها

الٙاثذة ِلحها ِلى ؤظاط ًىمي بيعبت ظّش الٙاثذة العاثذ بحن البىىٟ في لىذن )لُبىس( 

 . وبر لم جٝم الؽش٠ت املخّثرة بمّالجت خالت الخّثر في العذاد بدلى٥ 5صاثذ )
ً
ا %( ظىٍى

رة في خفت ( ,ِىذثز ,ومْ ؤظخمشاس خالت الخّثر ,ٌعٝي خٞ الؽش٠ت املخّث30الُىم )

املؽاس٠ت الخاـت بها مً سظىم الخذماث ,والتي ًجب ؤن جاو٥ بلى الؽش١اث ٔحر املخّثرة 
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جب حعذًذ سظىم الخذماث املعخدٝت ِلى الؽش٠ت املخّثرة بلى   لها . ٍو
ً
وجفبذ مل٣ا

جب جُُٝذ جل٤ الشظىم مٝابل ظمُْ لامىا٥ , الؽش١اث ٔحر املخّثرة بؽ٣ل جىاظبي ٍو

ُذ املٝذمت مً ٜبل ج جب دْ٘ ـس ل٤ الؽش١اث ٔحر املخّثرة هُابت ًِ الؽش٠ت املخّثرة . ٍو

 هزه الشظىم ,ؤن وظذ بلى الؽش٠ت املخّثرة ِىذ مّالجت اليؽش في العذاد .

٤ الح٣ىمي مً ٜبل الؽش١اث ُ٘ما ًخّلٞ بدفت املؽاس٠ت الخاـت   3.7 ًجب جدمل الؽٍش

جب  ؤن جخم اظخّادة املبالٖ التي ًخم به مً الخ٣الُٚ الىٙىُت والخ٣الُٚ الالاُ٘ت ٍو

٤ الح٣ىمي بال٣امل مً ٜبل الؽش١اث مً  دّ٘ها ه٢زا مً ٜبل الؽش١اث هُابت ًِ الؽٍش

 الخ٣الُٚ الىٙىُت والخ٣الُٚ الالاُ٘ت بمىظب الّٝذ .

 

 التلاليف غري املشرتدة  –10املادة 

لالظترداد لٕشك  ًجب الخّامل مْ ٜاثمت البىىد الخالُت ِلى اجها ج٣الُٚ ٔحر ٜابلت  

 اظترداد الخ٣الُٚ: 

هي املؽٕل, ٘إن الخ٣الُٚ  الجىىبباظخصىاء املذة التي ج٣ىن ٘حها ؼش٠ت هٙي   1.10

املخ٢بذة هدُجت ألي اهما٥ ظعُم ؤو ظىء جفٗش مخّمذ مشبذ مً ظاهب املٝاو٥ /املؽٕل 

 بما في رل٤ ؤًت مبالٖ 

م وظىد اهما٥ ظعُم  ت ؤي مىالبت جِض اث لدعٍى ؤو ظىء جفٗش مّخمذ ظىاء جم مذِ٘ى

تراٗ باالهما٥ الجعُم ؤو بعىء الخفٗش املّخمذ ؤم ال ؤو ظىاء ١ان هزا املبلٖ , الِا

 املز١ىس لُخم دّ٘ه ِلى ظبُل الهبت ؤو ِلى ؤظاط ممازل .

ل    2.10 ؤي هٙٝاث مخ٢بذة بؽ٣ل مباؼش ؤو ٔحر مباؼش ُ٘ما ًخّلٞ بجمُْ ؤمىا٥ لخمٍى

حره ٝت التي جم الّملُاث الىٙىُت ٔو  ١اهذ الىٍش
ً
ا مً الخ٣الُٚ والذّ٘اث الّشلُت بها ؤًا

مىالث و سظىم وظمعشة ., ظمّها بها  وحؽمل هزه الىٙٝاث ول٢ً ال جٝخفش ِلى الٙىاثذ ِو
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ض ـىسة ؼش٠ت    3.10 اث جخّلٞ بالّالٜاث الّامت ؤ, حٍّض ؤي ج٣الُٚ ؤو هٙٝاث حؽمل جبِر

ِلحها ـشاخت مً ٜبل لجىت الاداسة املؽتر٠ت وجم  املٝاو٥ ومفالحه ,الا بر جمذ املىا٘ٝت

 اٜشاسها مً ٜبل ؼش٠ت هٙي الجىىب .

ؤي هٙٝاث مخ٢بذة وال جخّلٞ بالّملُاث الىٙىُت ؤو بإمىس ؤو ؤوؽىت جخجاوص هٝىت    4.10

 )هٝاه( الدعلُم .

بت الذخل للؽش١اث .   5.10  لٍش

ب والخ٢ىىلىظُا واملىذ الذساظُت    6.10  .ـىذٛو الخذٍس

 ؤي هٙٝاث ؤخشًمز١ىسة في م٣ان ؤخش في هزا الّٝذ ِلى ؤجها هٙٝاث ٔحر معتردة .   7.10

  

 بياىات الشقابة واحلشابات الشئيشية  – 11املادة  

 للمادة   1.11
ً
ٝا  بإِذاد بُان مً بُاهاث الاهٙاٛ املّذة ٘و

ً
ا  4.1ًجب ؤن ًٝىم املٝاو٥ ظىٍى

ش مٝاو٥ مٝاسهت مً هزا امللحٞ ط ,ًبحن للعىت املّىُت ا لٙاثن ؤو العجض في هٙٝاث الخىٍى

جب جٝذًم هزا البُان بلى ؼش٠ت هٙي الجىىب في  بالحذ لادوى مً التزاماث الّمل ٍو

ذ ال ًخجاوص )  جلي جهاًت جل٤ العىت .90مِى
ً
 ( ًىما

شاك جفيُٚ الخ٣الُٚ والىٙٝاث واملفشو٘اث الظترداد الخ٣الُٚ والحذ لادوى   2.11 أٔل

ماث الّمل ,ًجب حسجُل الخ٣الُٚ الىٙٝاث واملفاسو٘اث في خعاباث سثِعت مً التزا

 حؽمل ِلى ج٣لٙت سؤط املا٥ والخ٣الُٚ الدؽُٕلُت .

 

"الخ٣الُٚ الىٙىُت" حّجي الخ٣الُٚ والىٙٝاث التي ًم٢ً ؤظتردادها والتي ًخ٢بذها   63.1

اث التي ٌعذدها ُ٘ما ًخفل ,ؤو ُ٘ما ًخّلٞ  بدعُحر الّملُاث الىٙىُت املٝاو٥ و/ؤو املذِ٘ى

ت في  ظمهىسٍت الّشاٛ )بإظخصىاء لشاثب دخل الؽش١اث املذِ٘ى
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 : اإلطار التارخيٌ للتهالًف اليفطًُ يف العرام  1-2

لٝذ اجفٙذ ِٝىد الامخُاصاث بالؽمىلُت ل٣ىجها حٕىي ظمُْ معاخاث الّشاٛ ولم ًبٞ ؤي 

لاسبْ لخمىذ الؽش١اث الّاملت م٣ان لذخى٥ ؼش١اث هٙىُت ؤخشي, لٝذ ظاءث الاجٙاُٜاث 

 الظخٕال٥ الىٙي واظخخشاظه وبُّه ِلى معاخت مً لاسك ماًٝاسب مً 
ً
في الّشاٛ امخُاصا

( بلٚ ٠م مشبْ وهي املعاخت التي جٝاسب املعاخت إلاظمالُت للّشاٛ . ُ٘ما بلٕذ مذة 450)

وُلت مذة الامخُاص ( ظىت مما م٢جها مً حجض لاسك 75الامخُاصاث املمىىخت لخل٤ الؽش١اث )

وجٟش ؤمش اظخٕاللها مً ِذمه بُذها دون الالخٙاث بلى مفلحت الّشاٛ ودون ؤن جٙطخي 

جل٤ الاجٙاُٜاث ًِ ؤي جىاص٥ ؤو جخلي جٝىم به الؽش١اث هٙعها ًِ بّن مً جل٤ 

٠ما ِمذث الؽش١اث ِلى جشبُذ مبذؤ الؽش٠ت لا٠ثر خٍىه لها , ٘ٙي اجٙاُٜت , لاساضخي

دة الشالشت مجها ِلى ِذم ظىاص مىذ الح٣ىمت الّشاُٜت ؤي امخُاصاث في هفذ املا 1931

ً مً الؽشوه  لاساضخي التي جْٝ ٔشب جهش دظلت ؼشووا ؤظهل لىالبي امخُاص آخٍش

 . لٝذ 
ً
املّشولت ِلى الؽش٠ت هٙعها مالم حّشك جل٤ الامخُاصاث لهزه الؽشوه ِلحها اوال

 ملىْ الح
ً
٣ىمت الّشاُٜت مً العماح ألي ؼش٠ت هٙىُت ؤبٝذ هزه الؽش١اث الباب مٙخىخا

 ؤي مىز اجٙاُٜت  ؤخشي مً الّمل والاظدشماس في الّشاٛ
ً
ً ِاما ؽٍش وُلت ؤ٠ثر مً خمغ ِو

وهي العىت التي ِٝذث ٘حها اجٙاُٜت ظذًذة ِلى ؤظاط ٜاِذة  1952وختى ِام  1925

اهذ لاخحرة جذْ٘ بر ١ مىاـٙت إلاسباح بحن الح٣ىمت الّشاُٜت وؼش١اث الىٙي لاظىبُت .

 مٝذاسه ) 
ً
ّا لى ؤظاط 4للح٣ىماث الّشاُٜت َس ( ؼلىاث رهبُت للىً الىاخذ مً الىٙي ِو

ظّش الزهب في العٛى الحشه ٔحر بن الؽش١اث ٌلذ جماسط التهشب ًِ التزاماتها املالُت 

ٝت ؤو بإخشي , ٘ٝبل حّذًل ِام  ١ان املٙترك بن ٣ًىن ظّش الزهب هى ظّشه  1952بىٍش

عٛى الحش ٔحر بن الؽش١اث ١اهذ جذْ٘ للح٣ىمت الّشاُٜت ِلى ؤظاط ظّش الزهب في ال

 الشظمي والزي ًٝل ًِ ظّشه في العٛى الحشه  .

 للبرمُل, بهخٙن بعبب جذاُِاث 65ِىذ سؤط البئر  ١1931ان ظّش الىٙي ِام 
ً
ظيخا

في  ِىذ سؤط البئر  1931لاصمت الاٜخفادًت وؤـبذ ظّش بشمُل الىٙي في مىخفٚ ِام

ت مً هٙي  15ج٢عاط )العّش الّالمي( هدى   بر ١ان الىٙي ٌعخخشط بفىسة ججاٍس
ً
ظيخا

باُ الى اوسبا   ج٢عاط ٍو
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( ٘لغ للىً الىاخذ مً الىٙي حّاد٥ 300 -200لٝذ ١اهذ الح٣ىماث الّشاُٜت جخٝاضخى )

ذ الزي ١اهذ ُ٘ه اململ٢ت الّشبُت العّىدًت جخٝاضخى ) للىً ( دوالسا 12ؤسبْ ؼلىاث في الٜى

ادة  1950الىاخذ مً الىٙي املعخخشط . وفي ِام  وا٘ٝذ الؽش١اث الىٙىُت الاظىبُت ِلى ٍص

املبلٖ املٝىُى املذُ٘ى للح٣ىمت الّشاُٜت مً اسبْ ؼلىاث رهب الى ظذ ؼلىاث رهب ل٣ل 

 وً هٙي خام معخخشط مً خٝى٥ الىٙي الّشاُٜت .

ْ ٘ان الؽش١اث اظخمشث بالخالِب  1952وختى بّذ حّذًل  بدعاباث ال٣لٙت والاهذزاس والَش

ىاثذ الٝشوك وهٙٝاث الذِاًت والى رل٤  بُٕت  وهٙٝاث الخدشي والحٙش وإلاهجاص املىلٞ ٘و

 جٝلُل خفت الح٣ىمت الّشاُٜت وظّلها في الىاْٜ اٜل مً الحفت املخٙٞ ِلحها.

ت للمىاوىحن الّشاُٜحن في ال  ًِ رل٤ ٘ةن هزه الؽش١اث لم حِّي ؤي ؤولٍى
ً
ّمل ختى ٘مال

 ِلى الخبراث لاظىبُت في هزا املجا٥, و ؤجها لم جخذم الفىاِاث 
ً
جٍل البالد مّخمذة

 الىٙىُت الّشاُٜت.

م  ُٚ والاظخخذام بإًذحها ِلى الٔش ت ؤبٝذ ؤمىس إلاداسة والخٌى بن ؼش١اث الىٙي الاخخ٣اٍس

ٙحن ِشاُٜحن ممً جخىا ٘ش لذحهم مً وظىد الّذًذ مً الىفىؿ التي جلضمها باظخخذام مٌى

ً ِشاُٜحن في  ال٢ٙاءاث املىلىبت , بل بن الح٣ىمت الّشاُٜت لم حعخىْ مً حُّحن مذًٍش

مجلغ بداسة الؽش١اث ل٣ُىهىا ممشلحن لها في بداسة الؽش١اث . وفي ظاهب ؤخش اؼتروذ 

الاجٙاُٜاث املّٝىدة ِلى بخالت الخال٘اث التي ٜذ جدذر بلى الخد٢ُم الذولي وبزل٤ مىْ 

ه في هزا الؽإن الزي ًمغ ظُادة الذولت الّشاُٜت ِلى الٝماء الّ شاقي مً مماسظت خٜٝى

 ؤسالحها . ٠ما ؤُِٙذ الؽش١اث مً المشاثب والشظىم لاخشي وخاـت الجمش٠ُت مجها .

ٝه بلى  لى هٝله وحعٍى ٘مال ًِ جد٢م الؽش١اث لاظىبُت في مىاظِب إلاهخاط للىٙي ِو

ش ج٣الُٚ إلاهخاط ؤو لاظّاس ؤو مماسظت ؤظىاٛ الّالم دون ؤي مؽاس٠ت ظذًت للّ شاٛ في جٍٝش

ت للؽش١اث , ٠ما ٜامذ  ججاسة الىٙي ؤو املعاهمت في سئوط لامىا٥ ؤو الؽاون إلاداٍس

ه . بن هزه الاجٙاُٜاث ؤو الامخُاصاث ٜذ  الؽش١اث بهذس الٕاص الىبُعي مً خال٥ خٜش

ء ٜىاِاث هٙىُت ؤظىبُت خمّذ لالِخباساث الذولُت ولِغ املدلُت مما هجم ِىه وؽى

لُه ًم٢ً الٝى٥ بن جل٤ الامخُاصاث ِاوى  داخل الّشاٛ مّضولت ًِ الاٜخفاد الّشاقي . ِو

 لىى٥ مذتها و بحعاُ معاخاتها و اهخٙاك بًشاداتها, مما ظاِذ 
ً
مجها الاٜخفاد الّشاقي هٍشا
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ت املدلُت . لٝذ جشجب ِلى رل٤  ِلى جشظُخ الخبُّت وبلّاٗ ٘شؿ همى الٝذساث إلاداٍس

لُاُ زشوة الّشاٛ الىٙىُت , و باملٝابل ٘ةن الؽش١اث لاظىبُت هي املعخُٙذة مً جل٤ 

إلامخُاصاث ورل٤ ملا جدفل ِلُه مً ؤسباح واثلت, لامش الزي ؤدي بلى آزاس ظلبُت في 

الاٜخفاد واملجخمْ الّشاقي التي مً ؤبشصها ِذم بظخٙادة الّشاٛ مً مىاسده الىٙىُت مً 

ت في الّشاٛ.خُض جخفُ ْ الخىمٍى ل املؽاَس بر ؤن زالر ؼش١اث هٙىُت ِمالٜت  فها لخمٍى

ل ٜذ ؤهخجذ مً الىٙي  هي ؼش٠ت هٙي الّشاٛ وؼش٠ت هٙي البفشة وؼش٠ت هٙي املـى

ووـل اهخاط الىٙي  1950ب/ي في ِام  140000ووـل الى   1938ب/ي في  89000هدى 

و١اهذ خفت  1958ن ملُىن بشمُل لٕاًت ِام املترا٠م الى ماًٝاسب ملُاس واسبّماثت واسبّى 

الّشاٛ هي اسبّت ؼلىاث ًِ ١ل وً مً الىٙي الخام املعخخشط وبلٖ مجمُى املبالٖ 

ملُىن دوالس و١اهذ هزه املبالٖ ظضءا  45هدى  1958املعخدفلت مً الىٙي لٕاًت ِام 

الىٙي % مً 1لئُال مً خٝٛى الؽّب الّشاقي ٘هي ؤٜل مً خفت ١ىلبى٢ُان واٜل مً 

 .املعخخشط 

لٝذ ٢ِعذ الاجٙاُٜاث املّٝىدة بإخ٣امها وؼشووها مفالح ؼش١اث الىٙي لاظىبُت 

لُت , الّاملت في الّشاٛ وخىلتهابلى دولت داخل الذولت الّشاُٜت جماسط ـالخُاث الذولت لـا

لى في مىاوٞ امخُاصاتها دون بن ًدٞ للذولت الّشاُٜت مً الخذخل في ؼاوجها . ١ل هزا ادي ا

ادة خفت  امذ الح٣ىمت بمٙاولت الؽش١اث الىٙىُت الشالر لٍض الىٙىس الؽّبي والشىساث ٜو

ذ مً املؽ٢الث واخذار 20الّشاٛ الى  % ل٢ً الؽش١اث بذؤث باملماولت مما ادي الى املٍض

ا بّذ الخٍاهشاث الّاسمت اخخجاظا ِلى سثِغ الىصساء ـالح ظبر , ٘ٝامذ  الؽٕب خفـى

إهزاس الؽش١اث باجهاء الامخُاصاث املمىىخت لها , وفي الشالض مً ؼباه الح٣ىمت الّشاُٜت ب

ُْ اجٙاُٜت مىاـٙت لاسباح التي وا٥ اهخٍاسها بحن الح٣ىمت الّشاُٜت  1952 جم جٜى

 والؽش١اث الشالر .

ٞ اجٙاُٜاث الامخُاص في آراس ِام  ,  1934بذؤ بهخاط الىٙي الخام الّشاقي وجفذًشه ِلى ٘و

ن جإزش معخىي إلاهخاط جإزشا ملمىظا باألولاُ والٍشوٗ العُاظُت التي مش ومىز رل٤ الحح

بها الّشاٛ ٠ما جإزش ؤًما بالٍشوٗ واملخٕحراث الذولُت , وظُاظاث ؼش١اث الىٙي لاظىبُت 

لت مً الضمً في ؼاون الّشاٛ الذاخلُت . اظخمش الّمل بمىظب هزه  وجذخلها لحٝبت وٍى
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ُْٜ ِٝذ مىاـٙت لاسباح بحن الؽش١اث الشالر الّاملت في بر جم جى  1952الّٝىد بلى ِام 

شجبي هزا  ل, والبفشة( والح٣ىمت الّشاُٜت . ٍو الّشاٛ وهي )ؼش٠ت هٙي الّشاٛ, واملـى

الخىىس في وبُّت الّٝىد الىٙىُت بحن الح٣ىمت الّشاُٜت والؽش١اث الىٙىُت الاظىبُت 

 باالخذار املهمت التي ٌهشث بؽ٣ل ٠بحر بّذ

خادزخحن هٙىُخحن مهمخحن بّذ الحشب الّاملُت  ٌهىس لّاملُت الشاهُت, والظُما بّذ الحشب ا

 الشاهُت هما :

٢ُت-1  جىبُٞ مبذؤ مىاـٙت لاسباح في الّشبُت العّىدًت مْ ؼش٠ت البترو٥ الّشبُت لامٍش

٢ُت بخّمُم مبذؤ مىاـٙت لاسباح في امخُاصاتها1951)اسام٣ى(ِام   . بر ؤخزث الؽش١اث لامٍش

ىاهُت لالظخدىار ِلى ا٠بر ٠مُت   لذ ؼش١اث الىٙي البًر
ً
في الؽٛش لاوظي , وؤِلىذ خشبا

مً اخخُاوي الىٙي , و١اهذ الىدُجت ِٝذ اجٙاُٜت بحن الح٣ىمت العّىدًت وؼش٠ت اسام٣ى 

ْ التي  والتي جٝطخي بمىاـٙت لاسباح , وهزا املبلٖ ًمشل مجمُى المشاثب وإلاًجاساث والَش

% ( مً ـافي دخل الؽش٠ت بّذ  50ت بلى الح٣ىمت التي هي ِباسة ًِ ) جذّ٘ها الؽش٠

 خفم اظتهالٟ سؤط املا٥

ٝذ بجٙاُٜت مىاـٙت  1951جإمُم الىٙي إلاًشاوي ِلى ًذ الذ٠خىس مفذٛ ِام -2 , ِو

ذ .  لاسباح في ال٣ٍى

 وؽاه الؽش١اث في      
ً
ىذ الىٍش في خفت الّشاٛ مً ِىاثذ الىٙي ًخطح ظلُا ِو

اٗ زشواث الّشاٛ , بر ١اهذ خفت الّشاٛ مً هٙىه بمىظب الاجٙاٜاث املّٝىدة مْ اظخجز 

ؼلىاث (  6٘لغ ( ل٣ل وً مً الىٙي , زم اـبذ ) 200ؼلىاث ( , ؤو )  4الؽش١اث هي ) 

بذؤ  – 1934ظىت ( وبالخدذًذ مً ِام  16, وخال٥ ) 1950٘لغ ( في ِام  300ؤو ) 

( ملُىن  100لم ٌعخلم الّشاٛ ظىي )  1950تى ِام خ –الىٙي ًخذ٘ٞ بلى البدش املخىظي 

ملُىن ( دوالس .  800دوالس في خحن ١ان ـافي سبذ الؽش١اث الىٙىُت للمذة هٙعها هى ) 

ذ  ولزل٤ لم حّذ هىاٟ خاظت بلى الاظخمشاس بالّمل بىمي الامخُاص الٝذًم ب٣ل معاوثه . ٜو

بخٝذًم ٜاثمت جىالب  1951م دّ٘ذ جل٤ لاخذار بّما مً ؤِماء الىىاب الّشاُٜحن ِا

جإمُم الىٙي الّشاقي ِلى ٔشاس ماخفل في الىٙي إلاًشاوي, و٠زل٤ والب ِذد ؤخش مً 
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ْ ٜاهىن ظذًذ ٌؽابه الزي ؼُش في ٘جزوٍال ِام  بت 1948الىىاب بدؽَش )ٜاهىن المٍش

 إلالاُ٘ت(.

املت في ِٝذث اجٙاُٜت مىاـٙت لاسباح بحن الح٣ىمت الّشاُٜت وؼش١اث الىٙي الّ    

ل , البفشة (, ّ٘ال في ؼباه مً ِام  طخى  1952الّشاٛ) ؼش٠ت هٙي الّشاٛ , املـى ٜو

% مً لاسباح ٜبل اٜخىاُ المشاثب الىاظب دّ٘ها  50هزا الاجٙاٛ بدفى٥ الّشاٛ ِلى 

م٢ً جدذًذ ابشص ماظاء في هزه الاجٙاُٜت بما ًلي :  للذولت . ٍو

, وللح٣ىمت الحٞ في اخز خفت مً الىٙي % مً ؤسباح الؽش١اث الشالر50للّشاٛ  -1

ْ وبؽ٣ل ُِجي بمٝذاس   مً ١ل الؽش١اث. %٠12.5َش

 30جخّهذ ؼش٠ت هٙي الّشاٛ بإجها ظخيخج وجفٗش ٠مُت مً الىٙي الخام الجٝل ًِ  -2

ا , ِلى بن ال جٝل خفت الح٣ىمت الّشاُٜت ًِ ) ( ملُىن باون اظترلُجي 25ملُىن وً ظىٍى

 خال٥ ِام 
ً
ا  . وما بّذها 1955ظىٍى

بن اجٙاُٜت مىاـٙت لاسباح وان ١اهذ ٜذ ظاءث بؽشوه ؤ٘مل مً الاجٙاُٜاث التي      

ظبٝتها بال ؤن الخىبُٞ الّملي لها لم ٢ًً ٠ما هفذ الاجٙاُٜت مً خُض اخدعاب وعبت 

ْ. ٘مال ًِ الؽش١اث ِادث وفي املادة العابّت مً 50الـ % وخفت الّشاٛ مً الَش

ق ِلى بم٣ان جخُٙن وعب الحذ لادوى مً إلاهخاط لٍشوٗ خاسظه ًِ الاجٙاُٜت بلى الى

 ظُىشة الؽش١اث جمىّها مً جفٍشٚ الحذ لادوى املز١ىس .

اث البالد مً  في الّاملت لاظىبُت الىٙىُت الؽش١اث جم ولْ مبذا ظذًذ الخدعاب مذِ٘ى

 هى الشبذ" :آلاحي دىالى ِلى "الشبذ" لاسباح ماؼش مىاـٙت اجٙاُٜت مً لاولى خال٥ املادة

 ٛ  املٝشس  العّش ؤو الّٙلُت والُٝمت ِلى الحذود , هٝىت في الىٙي مً الىً ُٜمت بحن الٙش

ٝت بهزه املفذس حجم الىٙي في ممشوبا خذة, ِلى خالت ١ل في الىٙي لىً  مً ."الىٍش

 تالُٝم" ملٙهىمي الذُٜٞ ًخّلٞ بمىهجُت الخدذًذ لامش ؤن الىق, هزا مً للُّان الىاضح

 مً هٙعها لاولى املادة في." للّشاٛ  الذولُت الحذود ِلى الىٙي ُٜمت"و "للىٙي الّٙلُت

 :آلاحي الىدى ِلى الىٙي لىً"الّٙلُت الُٝمت" مٙهىم جدذًذ ظشي  لاسباح, مىاـٙت اجٙاُٜت

ٝت املدذد إلاظمالي, العّش حّجي الّٙلُت الُٝمت"  في اظخّماله ًم٢ً الحعاب, الزي بىٍش
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اوي للممخل٣اث والاهذزاس الّٙلُت الىٙٝاث خى٥  بالّشاٛ ؽش١اثال وؽاه في الّشاٛ  الٙحًز

ا, %10بمّذ٥  ا, %5 الّشاٛ بمٝذاس في لاخشي  الشاظمالُت الىٙٝاث ظمُْ واهذزاس ظىٍى  ظىٍى

 جٙعحر في الىابْ المبابي الىاضح مً ."والىٙٝاث املمخل٣اث لُٝمت ال٣امل الاظترداد لٕاًت

 الؽش١اث اِخمذجه الزي لىً الىٙي, "إلاهخاط ١لٙت" مٙهىم ؤو ّٙلُتال الُٝمت مٙهىم

لٝذ لمىذ الؽش١اث الىٙىُت  .الّشاُٜت الح٣ىمت مْ لاسباح مىاـٙت مبذؤ لخىبُٞ لاظىبُت

 ٔحر ؤو مباؼشة بهخاظُت ـلت جمخل٤ ال بىىد هٙٝاث للىٙي الّٙلُت الُٝمت مٙهىم الاظىبُت في

الن م٣اجب هٙٝاث املشا٥ ِلى ظبُل ,الّشاٛ في يالىٙ اظخخشاط بّملُاث مباؼشة  إلِا

 ٛ ىذو اث الهذاًا ـو  املّىُت الىٙىُت الؽش١اث ؤن .املز١ىسة الؽش١اث جمخل٢ها التي والخبِر

ت لىٙعها ؤِىذ  املىظىداث مً املخخلٙت لؤلهىاُ الاهذزاس  مّذالث في جدذًذ ال٣املت الحٍش

ىاـشه إلاهٙاٛ بىىد مؽ٣لت ؤضحذ ذالىٙىي لٝ في إلاهخاط الشؤظمالُت املعخخذمت  ِو

الّشاُٜت   الح٣ىمت بحن ما الّالٜت في املؽ٣لت الشثِعت إلاهخاط, ١لٙت جدذًذ في الاٜخفادًت

 الٝشن  ظبُّىاث في لها لٕاًت الخإمُم ال٣امل البالد في الّاملت لاظىبُت الىٙي وؼش١اث

 املىفشم .

 % م50ًان الّشاٛ ٌعخلم  بلى إلاؼاسة ظشث لاسباح, مىاـٙت اجٙاُٜت مً الشاهُت املادة في

عخلم الخام, الىٙي جفذًش ًِ الىاججت لاسباح جهاًت  في بظترلُجي باوهذ ؤلٚ 20 مٝذاسه ما َو

بت بمشابت الشالر الؽش١اث مً املالُت العىت لى  .لٍش ٞ ِو الاجٙاُٜت  مً الشالشت املادة هق ٘و

ٜبل  مً املعخخشط الخام, الىٙي مً %12.5 اظخالم في الحٞ الّشاٛ ؤًما ًمخل٤ املز١ىسة,

بت لٝاء  لٝذ .لاسك باوً في الىبُُّت الثرواث اظخجزاٗ الؽش١اث الّاملُت , وهي بمشابت لٍش

بت جذّ٘ه مً ما بن لاظىبُت الىٙي ٘عشث ؼش١اث  بيعبت املمُٙت للبلذان بًجاس لٍش

ْ ىٙي,ال لبرمُل املّلً مً العّش ؤو املعخخشط, الىٙي حجم مً % 12.5  هى هٙىي, ٠َش

 هٙٝاث مً ٠جضء ولِغ % ,50 لاسباح والبالٕت مىاـٙت اجٙاُٜت خعب خفتها مً ظضء

حن, بحن الخالٗ هزا .البلذان املمُٙت خ٣ىماث رل٤ جشي  ٠ما الخام الىٙي بهخاط  ٜذ الى٘ش

تها ؤدي  هٙي بشمُل ًِ ١ل ؤمحر١ي ظيذ 11الّشاُٜت بمٝذاس  الح٣ىمت خفت جخُٙن بلى ٜو

 شط .معخخ
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لٝذ جٟش جدذًذ ؤظّاس الىٙي بُذ الؽش١اث هٙعها ولم ٢ًً للح٣ىمت الّشاُٜت سؤي ٘حها 

 
ً
 واٜخفادًا

ً
مما م٢ً جل٤ الؽش١اث مً مماسظت الّذًذ مً بؼ٣ا٥ المٕي ظُاظُا

مما دْ٘ جل٤ الؽش١اث الى  1958جمىص  14وخاـت في مىاظهت املخٕحراث التي ؤخذزتها زىسة 

 . 1960  – 1958ُماث في بهخاط الىٙي خال٥ العىىاث بظشاء الّذًذ مً الخخٙ

لٝذ خعش الّشاٛ ظشاء ظُاظت ؼش١اث الىٙي لاظىبُت بخخُٙن مّذالث إلاهخاط مالًحن 

ُت ؤو اٜخفادًت  ذ الزي لم ٢ًً وساء جل٤ الخخُٙماث ؤي مبرساث ظٜى الذوالساث في الٜى

 في ٌل جضاًذ الىلب الّالمي ِلى الىٙي .

 مىخفٚ ظبُّىاث الّشاٛ ختى في الّاملت لاظىبُت الىٙي ؼش١اث جإمُمفي مشخلت ما ٜبل 

خفت  بىُٕان الىٙي اظخخشاط ـىاِت في إلاهخاط ج٣الُٚ بجفٚ ه٣ُل املىفشم, الٝشن 

 .ال٣لُت الىٙىي إلاهخاط ج٣الُٚ لمً الّاملحن وؤظىس  لاظاظُت الشاظمالُت املىظىداث اهذزاس

ه املّلىماث بر ٌّذ الّهذ املل٣ي مً ا٠ثر الّهىد   الّشاُٜت التي حّشلذ الى الاظاءة وحؽٍى

ذ ًِ الخمعحن الٚ بشمُل  1950-١1930اهذ ـادساث الّشاٛ الىٙىُت ما بحن اِىام  الجٍض

ً للبرمُل الىاخذ  . هزه الفادساث اسجّٙذ  ذ ًِ الذوالٍس ًىمُا و١اهذ اظّاس الىٙي ال جٍض

ىام  ىمُا زم اسجّٙذ بّذ رل٤ الى هفٚ الى ماثت الٚ بشمُل ً 1954-1950خال٥ الِا

-1930. ١ان مّذ٥ ـادساث الّشاٛ مابحن اِىام 1958ملُىن بشمُل ًىمُا ِام 

دوالس للبرمُل الىاخذ مما  2.13الٚ بشمُل ًىمُا وبمّذ٥ ظّش مٝذاسه  120بدذود 1958

 ملُىن دوالس ٘ٝي     140هخج ِجها دخل ظىىي مٝذاسه 

ت  لم جىدفش في معإلت   الّىاثذ ٘دعب , بن العُاظاث الىٙىُت للؽش١اث إلا  خخ٣اٍس

لى ِذم بِذاد   ٠بحرة للمداٍ٘ت ِلى اخخُاوي الىٙي لحالت الحشب , ِو
ً
واهما بزلذ ظهىدا

ىا اجٙاُٜت  التي هفذ  1952مالٟ ِشاقي مخخفق في ؼاون الىٙي , وبزل٤ ٘اجهم خٜش

ت مدل ال خبراء لاظاهب , ٔحر اجهم ِلى بخال٥ الّشاُٜحن الزًً خفلىا ِلى الخبرة المشوٍس

ت ولم ًٙسحىا املجا٥ لهم الظدُّاب الحلٝاث الّلمُت  اثٚ زاهٍى ولّىا الّشاُٜحن في ٌو

 املهمت .
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ذ ما بحن    م مً ؤجها جٍض % ِلى  15 -%  5ؤما ما ًخّلٞ بإظىس الّما٥ ّ٘لى الٔش

لؤلظىس هي مْ  مّذ٥ لاظىس في الٝىاِاث  الاٜخفادًت املدلُت , بال ؤن املٝاسهت الصحُدت

ؤظىس الّمل املمازل في الفىاِت الىٙىُت في الّالم الشؤظمالي , ؤن دخل الّامل الّشاقي في 

 ؤو ما ٌّاد٥  420ـىاِت الىٙي ) 
ً
ا  ظىٍى

ً
, في خحن بلٖ  1954دوالس ِام  1200( دًىاسا

٢ُت خىالي   5700مّذ٥ الذخل العىىي للّما٥ في ـىاِت الىٙي في الىالًاث املخدذة لامٍش

٣ي  دوالس , وهزا ٌّجي ؤن ِامل الىٙي الّشاقي ال ًخٝاضخى بال خمغ ما ًخٝالاه مشُله لامٍش

 ًِ بهخاط الىٙي الخام .

ٙاءاث التي جخمخْ بها الؽش١اث الىٙىُت الّاملت في الّشاٛ ٘إجها  م مً ٠ثرة إلِا لى الٔش ِو

اتها مً ؤزار ومّذاث ولىاصم اظتهال٠ُت  ١اهذ بُّذة ًِ الاٜخفاد الّشاقي , ٣٘ل مؽتًر

ذ بلٕذ ؤسباح الاخخ٣اساث  ١اهذ جٙملها مً الخاسط ختى ولى ١اهذ مخىا٘شة في الّشاٛ , ٜو

ىاهُت لّام  ذ ِلى مجمُى لاسباح  431)  1958الىٙىُت البًر ( ملُىن باون وهزا املبلٖ ًٍض

ىاِت الحذًذ والٙىالر مجخمّت . ما٥ الهىذظُت وبىاء العًٙ ـو ىاهُت ًِ لِا  البًر

لزل٤ لم ج٢ً الّالٜاث بحن الح٣ىماث الّشاُٜت وؼش٠ت هٙي الّشاٛ مخ٣ا٘ئت بر ١اهذ 

لاولى في مش٠ض المّٚ والشاهُت بمش٠ض الٝىة ألظباب ظُاظُت واٜخفادًت واظخماُِت ابخذاء 

, ٘دحن ٜامذ الشىسة لم حٕحر الؽش١اث ظُاظتها الىٙىُت  1958وختى ِام  1925مً 

 بالّشاٛ . الشامُت بلى بلحاٛ المشس 

ذ   ِما جٝذم ١ان لاظاهب هم ؤصحاب الامخُاص في جىصَْ املىخجاث داخل الّشاٛ ٜو
ً
مال ٘و

, ؤي ٜبل اجٙاُٜتها مْ مفلحت ١1952اهذ ؼش٠ت هٙي خاهٝحن ـاخبت الامخُاص ٜبل ِام 

مفافي الىٙي الح٣ىمُت مدخ٢شة للعٛى املدلُت , ولم ج٢ً معخىدِاث الىٙي التي في 

ً حّذ ؤظىؤ املدىاث ِهذتها ظىي ؤبي ُت سدًئت ومخاصن ال جٙي بالحاظت , ومدىاث للبجًز

ً في الّالم بعبب لُٞ م٣اجها وبذاثُت الخذمت التي جٝذم ٘حها . ولم حًّ ؼش٠ت هٙي  للبجًز

خاهٝحن ِىاًت ظذًت بةوؽاء ظهاص ِشاقي ج٣ىن له ال٢ٙاءة واملٝذسة بدُض ًدعلم املهام مجها 

 ِىذ الحاظت .



 ـــــ مركز المحور للدراسات والتخطيط االستراتيجيــــــــــــــــــــــــ البصرة نفط شركت في الخام البرميل إنتاج تكاليف

 

24 

 

ىاوي وجىظحهاجه وحعاهلها مْ ؼش١اث الىٙي بن خمُى خ٣ى  ماث الّهذ املل٣ي للىٙىر البًر

ت مً ظهت , واجٙاٛ هزه الؽش١اث ِلى اٜدعام خفق الؽش١اث التي جدفل  الاخخ٣اٍس

لى الامخىاُ ًِ مىا٘عت بّمها  ِلى امخُاصاث اظدشماس الىٙي في الّشاٛ بيعب مُّىت , ِو

ى٥ بّما في الحفى٥ ِلى مشل هزه الامخُاصا  ِلى الـى
ً
ث في الّشاٛ , هزا ١له ظاِذ ٠شحرا

بلى هزه الىدُجت العِئت التي خفشث خٝٛى الخدشي ًِ الىٙي واظدشماسه في ؤساضخي 

 ٞ لى ٘و ت لٝاء زمً بخغ ِو ت واخذة مً الؽش١اث الاخخ٣اٍس الّشاٛ ظمُّها بمجمِى

ي واظدشماسه ؼشوه ٌعىدها الٕبن والاجحاٗ مما ؤدي بلى جإخحر ِملُاث الخدشي ًِ الىٙ

. 
ً
 بالٕا

ً
ْ بمفلحت الّشاٛ لشسا  في الّشاٛ وؤٜو

ُْ الاجٙاُٜت ابخذؤث املؽ٢الث الخىبُُٝت في الخجمْ ,  وبّذ مشوس ظىىاث ٜلُلت ِلى جٜى

ٍ٘هشث مؽ٢الث ال٣لٚ وما ًخفل بها , ومؽ٢الث لاظّاس وفي ؤزىاء رل٤ ٌهشث مبادت 

%  50همت الح٣ىماث ماهدت الامخُاصاث بـ ظذًذة في ِٝىد الامخُاصاث , ٘لٝذ ٌهش مبذؤ معا

مً اظهم الؽش١اث املعخٕلت لالمخُاصاث , ٠ما ابخذؤ مبذؤ الخخلي ًِ لاساضخي ٔحر 

ٝه الى الخىبُٞ في بّن الامخُاصاث الٝذًمت في الؽٛش لاوظي ,  املعدشمشة ًإخز وٍش

ا٘مل مً  وه٢زا ٘إن اجٙاُٜاث ما ٌعمى بمىاـٙت لاسباح , وبن ١اهذ ٜذ ؤجذ بؽشوه

الاجٙاُٜاث التي ظبٝتها , ٘إن الخىبُٞ الّملي لها ٜذ ٠ؽٚ بؽ٣ل ٠بحر مذي الٕبن الزي 

 لحٞ  بالّشاٛ مٝابل لاسباح الٙاخؽت التي ججىحها الؽش١اث مً اظخٕاللها للىٙي .

لى الّمىم ٘ةن مشخلت ما ٜبل جإمُم الّشاٛ وبالخدذًت  في الّاملت لاظىبُت الىٙي ؼش١اث ِو

 ٜذ جمحزث بإن ه٣ُل املىفشم, الٝشن  مىخفٚ ظبُّىاث ًت ِٝذ العخِىاث ختىمىز بذا

الشاظمالُت  املىظىداث خفت اهذزاس بىُٕان اسخشاط الىٙي ـىاِت في إلاهخاط ج٣الُٚ

 الح٣ىمت ظُىشة بّذ ول٢ً .ال٣لُت الىٙىي إلاهخاط ج٣الُٚ لمً الّاملحن وؤظىس  لاظاظُت

 , 2003 ِام مىز بذاًت ِٝذ العبدُىاث ولٕاًت وىُتالى  الىٙىُت الفىاِت الّشاُٜت ِلى

 ,ّشاٛ ال فيماؼشاث الفىاِت الىٙىُت  جىىس  واججاهاث وبُّت ًِ جماما الؽٙاُ٘ت ٔابذ

 اظخخشاط الىٙي . في ـىاِت إلاهخاط ج٣الُٚ وه٣ُل بمٝذاس الفلت راث البُاهاث ومجها
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 االٍنية، هليلل التيظينيا، ىظشة يف التاسيخ: طشكة ىفط البصشة 

 

ؼش٠ت هٙي البفشه ؤخذ الدؽ٢ُالث الشثِعُت وهي الىىاة لاولى والاظاط لّملُاث 

الاظدشماس الىوجي املباؼش في ِٝذ العبُّىاث خُض ١اهذ في ه٣ُلها وجش٠ُبها ماظعت جابّت 

للؽش٠ت الىوىُت خُض جفاِذث ّ٘الُاث ووؽاواث الؽش٠ت بؽ٣ل ممىشد وبىجاثش 

ش خٝل الشمُلت الؽمالي مخفاِذة  بذاًت العبُّىاث بر اهجضث مشاخل اظدشماس وجىٍى

ىال بلى واٜت بهخاط ) جضامً رل٤ مْ الخىظْ , ( ملُىن وً في العىت42بمشاخله الشالر ـو

 ْ  بالحٙش وجىظُْ وبىاء ميؽاث إلاهخاط وجىُٙز مؽاَس
ً
في وجاثش الّمل في ١ا٘ت اليؽاواث بذؤ

ش خٝى٥ ظذًذة اظدشماس الٕاص الىبُعي امل فاخب في خٝى٥ الشمُلت الؽمالي والجىىبي وجىٍى

في اللحِغ والفبت وجهشان ِمش وخٝى٥ هٙي مِعان ومذ اهابِب جفذًش وجىظُْ مشا٘ٞ 

حر الخذماث والع٢ً والّىاًت الصحُت   بخ٘ى
ً
الخفذًش والبجى الخدخُت ملىاْٜ الؽش٠ت مٝشوها

ش واظخدذار مّاهذ للمىدعبحن وجدُٝٞ خىي ومىخت في مجاالث الخإهُ ل والخىٍى

ش الٙجي وإلاداسي  ب والخىٍى  . ومشا٠ض للخذٍس

حّذ ؼش٠ت هٙي البفشة واخذة مً الؽش١اث الخابّت بلى وصاسة الىٙي الّشاُٜت التي ١اهذ 

 في مداٍ٘ت 
ً
 حعمى بىٙي الجىىب ل٣ىن مٝش الؽش٠ت ًْٝ في ظىىب الّشاٛ وجدذًذا

ً
ظابٝا

شان  16البفشه خُض جإظعذ في  ّذ مً ا٠بر الؽش١اث في الؽٛش الاوظي  1969خٍض
ُ
مً وح

 .خُض حجم اخخُاوُاتها الىٙىُت واهخاظها ال٢بحر

وختى وعخىُْ جُُٝم الاهمُت الىٙىُت ال٢بحرة والذوس الاٜخفادي الهاثل لؽش٠ت جٙي 

خ للخّٗش ِلى بذاًاث جإظِغ هزه الؽش٠ت ومالخٝت  البفشة البذ مً الشظُى الى الخاٍس

 ذًذة , وهى ما ظِخم الخىٛش الُه في الٙٝشة الاجُت : بهجاصاتها الّ
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 تاريخعىدَ اىل ال –احملدودَ  : شرنُ ىفط البصرَ  1 - 2 

خ  الٝعم في مش٠ضا ١ان الشثِعت الؽش١اث اهخمام الن ٠شحرا مّٝذ ٔحر الؽش٠ت هزه ان جاٍس

ً الجمُْ ١ان بر الّشاٛ مً الؽمالي  الىٙي ٢ًً لم بر . للىٙي ٠بحرة خٝى٥  بىظىد ًٜى

ذ ٠ش١ٟى مىىٝت في هى ٠ما البفشة مىىٝت في مّشو٘ا  مً مجهىلت املىىٝت هزه ٌلذ ٜو

 جىا٘ش ِلى ؤدلت وظىد ولّذم , الٍٕشً مً ظم٢ُت بىبٝت مٕىاة ل٣ىجها ,  الجُىلىظُت الىظهت

خُادًت الجُىلىظُت بالىشاثٞ اظخ٢ؽا٘ها الفّىبت مً ١ان  بر , ٘حها الىٙي  بن ٔحر , لِا

ىاهُت لىٙيا ؼش١اث  املىاوٞ في الىٙي ا٠دؽاٗ بّذ , املىىٝت هزه ؤهمُت بلى جىبهذ البًر

بت ىاهُا ٘إسظلذ فارش بالد مً الٍٝش ت الىفط ؼش٠ت بٍش   بلى  ظُىلىظحها الفارصيت الاهيليًز

 امخُاصها مىىٝت  بلى  لمها التر٠ُت الىٙي ؼش٠ت خاولذ 1925 ِام وفي , 1916 ظىت املىىٝت

 .الؽش٠ت هزه امخُاص ًِ ببّادها ٘خم رل٤ ِاسلذ الّشاُٜت الح٣ىمت ؤن ٔحر

ذ ت الىٙي ؼش١اث ؤظشث ٜو اث الاه٣لحًز  الؽش١اث هزه واظخٕلذ املىىٝت في واظّت جدٍش

ت  باملٙىلُت واجفلذ , 1930 ـُٚ في لىذن في العُّذ وهىسي لاو٥  ُ٘فل املل٤ وظىد ٘ـش

ذمذ , امخُاصها ِلى للحفى٥  الّشاُٜت ب التي متالّا الؽشوه ٜو  , ِلحها املٙاولت في جٔش

٢ُتؤًما الؽش١اث بّن الؽش١اث هزه بحن و١ان  ِام البدٍشً في الىٙي ا٠دؽاٗ وبّذ لامٍش

 وؤخزث , ٠بحرة بفىسة البفشة ؤهمُت اصدادث , العّىدًت في إلاخعاء ظاخل في زم , 1932

ْ الىٙي ؼش١اث ذ لحذود ملخاخمتا الّشاُٜت لاساضخي في بٕضاسة الىٙي ِلى الّشىس  جخٜى  , ال٣ٍى

 .امخُاصها ِلى للحفى٥  معخٝلىن  وؤ٘شاد ؼش١اث ِذة جٝذمذ 1935 ِام ومىز

 بد٢م البفشة هٙي بامخُاص الاظخئشاس خاولذ التي الؽش١اث ا٠بر الّشاٛ هٙي ؼش٠ت وحّذ

اة ومجها الّشاٛ في املعخٝشة ٔحر العُاظُت  لاولاُ ؤن ٔحر , الّشاٛ في وهٙىرها م٣اهتها  ٘و

 بًشان في الىٙي  إلهخاط الىٙي لهزا مىا٘عت ؤي مىْ ولٕشك 1933 ِام لاو٥  ُ٘فل ملل٤ا

ىاهُت ؼش١اث ِلُت تهمحن ١اهذ الزي ًِ بٍش
ً
 ب٢ش اهٝالب بّذ الّشاٛ في العُاسخي الىلْ ٘مال

 جدُٝٞ في الّشاٛ هٙي ؼش٠ت مهمت حعهل مجخمّت الٍشوٗ هزه ج٢ً لم , 1936 ِام ـذقي

 مىمئىا واملىاـالث الاٜخفاد ,وصٍش الجادسجي ١امل .د ٢ًً لم  بر ُه,ال جفبى الزي الهذٗ

 , الّشاُٜت لاساضخي باقي في الىٙي امخُاصاث ِلى للعُىشة وخىىها الّشاٛ هٙي لؽش٠ت
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ا ٛ  جىفٚ لم الؽش٠ت وان خفـى  ِهذ في الىٙىُت امخُاصاتها ِلى خفلذ ِىذما الّشاٛ خٝى

 ِشك سجح  بر , املىىٝت في الىٙي اظدشماس ًخق ُما٘ ظُاظت بجباُ بلى   ودِا , لاهخذاب

 .لاظىبُت الؽش١اث بحن للمىا٘عت املىىٝت امخُاص

لى م ِو  ؼذًذة ١اهذ الّشاٛ هٙي ؼش٠ت بالؤن , آهزاٟ الّشاٛ في  جذهىسلاولاُ مً الٔش

بت  في مفالحها حهذد ٜذ مىا٘غ ؤي دخى٥  دون  والحُلىلت الامخُاص ِلى الحفى٥  في الٔش

  .الّشاٛ

ذ ت ؼش٠ت ؤو٥  (Burmoh oil co) بىسما هٙي ؼش٠ت ١اهذ ٜو  بىصاسة وزُٝت ـالث لها اه٣لحًز

ت ت الىفط ؼش٠ت في مفالح ولها , ىاهُتًالبر  البدٍش  لىلب جٝذمذ  بر .الفارصيت الاهيليًز

شان 6 في الشاوي بالىلب جٝذم زم , 1935 هِعان في الامخُاص  وهى الحُذسي  داود 1936 خٍض

 به جٝذمذ ٘ٝذ الشالض الىلب ؤما الّشاٛ في الّاملت الىٙي بؽش١اث باسجباواجه مّشوٗ ِشاقي

٢ُت ؼش٠ت الامخُاص ولبذ , 1937 ظىت وعُان وفي 1937 ظىت بذاًت الّشاٛ هٙي ؼش٠ت  , امٍش

شان مً الشامً في ؤما  الفالح هللا ِبذ هجم الخامغ بالىلب جٝذم هٙعه الّام مً خٍض

ىاهُت ؼش١اث ؤًما هىاٟ و١اهذ . الامخُاص لىلب املىخ٤ٙ اءلى  في ظش١اال و١ان العّذون   بٍش

ذ , لامخُاص ِلى الحفى٥  الى حععى الّشاٛ هٙي ؼش٠ت خاسط ٘شوعُت وؤخشي  مذ ٜو  ٘س

 1938 بذاًت في  ًبٞ لم , آلاخش بّمها واوسحب الىلباث هزه في الىٍش الّشاُٜت الح٣ىمت

٢ الؽش٠ت وولب الّشاٛ هٙي ؼش٠ت ولب ظىي  ل   ُتلامٍش   بر , (soc )١الُٙىسهُاظخاهذسد اٍو

٢ُت الؽش٠ت خاولذ  ؤن ٔحر 1938 هِعان مىز الجىىبُت املىىٝت امخُاص ِلى الحفى٥  لامٍش

ىاهُت املفالح ىاهُت الح٣ىمت جذِمها البًر  وصاسة خذدث  بر.الىلب جٝذًم دون  خالذ البًر

 مً ١الُٙىسهُا هٙي ش٠تؼ جخم٢ً ٘لم , لخٝذًمه ٜفحرة مذة 1938 ماٌغ 8 في الاٜخفاد

ذ في ِشلها جٝذًم  ًِ آهزاٟ الّشاُٜت الح٣ىمت ٜبل مً املىا٘ٝت جمذ وه٢زا  املدذد الٜى

 التي جإظعذ في  البفشة هٙي ؼش٠ت هي لها ملحٝت وؼش٠ت الّشاٛ هٙي لؽش٠ت الامخُاص مىذ

 مىىٝت هىو  الّشاٛ في خشا ٜعما ٌؽمل امخُاصا ٌّذ  بر , ظىت 75 ملذة , 1938 جمىص  29 في

ؽمل الّشبي, الخلُج سؤط ِلى البفشة  لؽش٠ت جمىذ لم التي الّشاٛ في لاساضخي ظمُْ ٠زل٤ َو

ل هٙي ذ.()خاهٝحن هٙي وؼش٠ت املـى   (89250) الامخُاص معاخت بلٕذ ٜو
ً
 ؤو مشبّا مُال

 .الّشاٛ معاخت بظمالي مً %54 خىالي ؤي٠2م (246000) ماٌعاوي 
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مىما  ملُاس بّؽٍشً ٘حها الىٙىي الاخخُاوي ٜذس  بر ال٢بحر اوُهباخخُ لامخُاص هزا ًخفٚ ِو

ا بشمُل ملُىن  بخفذًش الؽش٠ت حّهذث  بر , آهزاٟ بشمُل  مً وهفٚ ظىىاث ظبْ بّذ ظىٍى

خ  مىلٞ بًجاس ٠بذ٥ اه٣لحزي  (رهب) باون  ؤلٚ ماثتي مبلٖ للح٣ىمت جذْ٘ وان , الاجٙاُٜت جاٍس

 ١ل مً البئر ٘م مً (%20) مجاها جإخز نؤ الح٣ىمت خٞ ومً بالخفذًش, الؽشوُ لححن

ذ . الؽش٠ت حعخخشظه الزي الىٙي ىاهُت املفالح ظّذ ٜو  امخُاص جمخل٤ ١اهذ التي البًر

ذ ٘ٙي , مم٢ىت مذة ؤوى٥  بلى   الّشاقي الىٙي اظدشماس جإظُل بمٙشدها لاخىاص في الىٙي  الٜى

ل الزي ا وً ُىن مل (11) مً ؤ٠ثر بلى   1938 ظىت بًشان بهخاط ُ٘ه ـو   بهخاط ًخجاوص  لم ظىٍى

ا وً مالًحن 4) ) الـ الّشاٛ  .وً ملُىن  (1,4)  بلى 1941  ِام واهخٙن , هٙعها العىت في ظىٍى

 واجٙاُٜت املدذودة الّشاٛ  هٙي ؼش٠ت اجٙاُٜت مشل البفشة امخُاص اجٙاُٜت ؤن ًخطح مماظبٞ

ل  ولألت معاخخه واحعاُ صلامخُا مذة بىى٥  احعمذ والتي , 1932 ِام املدذودة املـى

ت مادًت ؤلشاس مً رل٤ ِلى ًترجب وما الىٙىُت الفىاِت ِملُاث حجم  .٘ادخت ومّىٍى

ذ ْ في البفشة هٙي لؽش٠ت الشثِغ املٝش ١ان ٜو  املٝش وهى )الح٢ُمُت مىىٝت في امل٢ُىت مٜى

ذ (الجىىب هٙي لؽش٠ت الحالياملالي   .الضبحر تمىىٝ في ١ان  اهخاط واو٥  الؽش٠ت ِمل ابخذؤ ٜو

 مماسظت مً جخم٢ً لم , الشاهُت الّاملُت الحشب ٌشوٗ بعبب البفشة هٙي ؼش٠ت بالؤن

ٙذ , وؽاوها  1948 ِام بّذ والخىُٝب بالحٙش وبذؤث , الحشب جهاًت ختى ١ا٘ت  ِملُاتها ٘إٜو

 مُال (65) ٠م (104)وىله  ؤهابِب خي بوؽاء جم 1950 ِام وفي آباسمىخجت ِذة خٙش ؤجمذ بر

ت(12) بٝىش ل , بـى لُه الّشبي, الخلُج سؤط ِلى الٙاو ومُىاء الضبحر خٝى٥  بحن ًـى  ِو

 :هي مشاخل بشالر مشث ٜذ البفشة في الاظخخشاظُت  الىٙي ـىاِت ؤن الٝى٥  ًم٢ً

 1958-1952 األوىل املشحلة

ذ 1948 ِام الضبحر خٝل في الحٙش بذؤ ت ب٢مُاث الىٙي وظذ ٜو  الاظخ٢ؽاُ٘ت البئر في ججاٍس

ذ ٜذم (11000) ِمٞ ِلى 1949 ِام 1حرصب  الّام في الضبحر في وضخ ِض٥  مدىت ؤو٥  اوؽئذ ٜو

ُٚ مً هٙي هاٜلت ؤو٥  جدمُل وجم هٙعه  1951 لاو٥  ١اهىن  في الٙاو ـس

ذ  ِام لاولى والطخ الّض٥  مدىت وؼُذث 1953 ِام الجىىبي الشمُلت خٝل ا٠دؽاٗ جم ٜو

وهي :   للٕاص ِض٥  مدىاث زالر ؼُذث ّذهاب , الُذوي  باألظلىب حّمل و١اهذ , 1954
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ىاث , الؽامُت , الجىىبُت ْ بىمىها املشخلت هزه في الىٙي ـىاِت جخفٚ  بر . الٍٝش   بر العَش

 (11,1) بلى   1952 ِام وً ملُىن  (2,2) مً املذة هزه خال٥ البفشة في الىٙي  بهخاط اصداد

  البفشة ـادساث جفل ؤن املٝشس  مً ١ان بر (1) الجذو٥  ٠ماٌؽحر و1958 ِام وً ملُىن 

ا وً مالًحن (10) بلى  الىٙىُت ذ , 1956 ِام جهاًت ختى ظىٍى  مىىٝت في آلاباس مجمُى بلٖ ٜو

  (12) الضبحر
ً
 هي التي الضبحر مً مُال (72)وىله  ؤهابِب لطخ مشا٠ض الؽش٠ت ؤوؽئذ و٠زل٤ بئرا

 الّشبي الخلُج مىىٝت في ذهاالصحًِى ًٝىم التي الجهاًت وهى الٙاو بلى الىٙىي  إلاهخاط مش٠ض

ت (24) ِشله ؤهابِب خي مذ 1953 ِام وفي  .والٙاو الضبحر بحن مُال (65) ووىله بـى

 

 ٌ  (1) حذو

 ألاولى اإلارخلت خالٌ البصرة في الىفط  اهخاج جطىر 

(1952-1958) 

  طً مليىن  ؤلاهخاج الضىت
 
 صىىيا

1952 2,2 

1953 3,3 

1954 4,8 

1955 9,4 

1956 7,2 

1957 8,1 

1958 11,1 
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ُٞ : اإلاصذر  ٔحر ماظعخحر سظالت , (1990-1938) الجىىب هٙي ؼش٠ت , مىخان ًاظحن ج٘ى

  .61,ؿ2009 , آلاداب ١لُت ,البفشة ,ظامّت ميؽىسه

ت هىاٟ ١اهذ لٝذ ادة بلى ؤدث التي لاظباب مً مجمِى  خال٥ البفشة في الخام الىٙي  بهخاط ٍص

  :وهي املذة هزه

 -لاه٣لى الؽش٠ت جإمُم جم  بر , مفذٛ الذ٠خىس  بها ٜام التي 1951 ِام إلاًشاوي الىٙي جإمُم-ا

ىاهُا ٘ٝامذ , إلاًشاوي للؽّب مل٢ُتها وبِادة ٘اسظُت ت ؼش١اتها خال٥ مً بٍش  بٙشك لاخخ٣اٍس

ن ومداولت إلاًشاوي الىٙي جفذًش ِلى الحفاس ادة املامم الىٙي ًِ الخٍّى  في  إلاهخاط بٍض

  .البفشة هٙي ؼش٠ت في  إلاهخاط ومجها املجاوسة وٞاملىا

ادة -ب  .خُىزاٟ الىٙي ِلى الّالمي الىلب ٍص

ٚ -ط  ِام مفش ِلى الشالسي الّذوان ؤزىاء في ولبىان ظىسٍا ِبر الّشاقي الىٙي جفذًش جٜى

ادة بلى ؤدي  1956  هٙي ؼش٠ت ٜبل مً (1957-1956) ِامي بحن البفشة في الىٙي  بهخاط ٍص

ن ةالبفش  ٚ ًِ للخٍّى  . إلاهخاط جٜى

 

ْ البفشة في ال٢بحرة  إلاهخاط خٝى٥  وظىد -ء ادة مهمت ظهل الّشبي الخلُج مً الٍٝشب واملٜى  ٍص

 .()مجها والخفذًش  إلاهخاط

 1971-1959 الجاىية املشحلة

م  ِام وً ملُىن  (12,3)مً اصداد ٜذ املشخلت هزه خال٥ البفشة في الىٙي  بهخاط ؤن مً بالٔش

  ١ان بالؤهه ,1971 ِام وً ملُىن  (30,1) مً ؤ٠ثر بلى 1959
ً
 واهخٙاك اسجٙاُ بحن مخزبزبا

  .(2) الجذو٥  ٌؽحر و٠ما
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 ٌ  (2) حذو

 الثاهيت اإلارخلت خالٌ البصرة في الىفط  اهخاج

(1959-1971) 

  الاهخاج ) مليىن طً ( الضىت
 
  صىىيا

1959 12,3 

1960 11,4 

1961 9,8 

1962 8,9 

1963 12,6 

1964 17,3 

1965 17,9 

1966 22,7 

1967 20 

1968 16,5 

1969 16,5 

1970 16,2 

1971 30,1 

 

ُٞ : املفذس  ٔحر ماظعخحر سظالت , (1990-1938) الجىىب هٙي ؼش٠ت , مىخان ًاظحن ج٘ى

  .61,ؿ2009, آلاداب ١لُت ,البفشة ,ظامّت ميؽىسه
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ّىد   : بلى  املذة جل٤ خال٥ الىٙىي الاهخاط جزبزب في العبب َو

 لامش ظذًذة لحٝى٥  والا٠دؽاٗ والخىُٝب البدض ِملُاث ججش لم البفشة هٙي ؼش٠ت ؤن-ا

 ١ان ار والشمُلت الضبحر)لاولى املشخلت في املىخجت الحٝى٥  مً  إلاهخاط اٜخفاس  بلى  ؤدي الزي

 خحن في , البفشة اهخاط مً%79,5  مً بإ٠ثر ٌعهم الزي الشمُلت خٝل مً ًإحي إلاهخاط مٍّم

 .(%20,5)مً بإٜل الضبحر خٝل اظهم

 , الّشاٛ في لامخُاص ـاخبت الؽش١اث ٜبل مً ولاظّاس إلاهخاط مّذالث جخُٙن -ب

 , 1958 جمىص  14 زىسة ُٜام بّذ ظذًذة خ٣ىمت ؼ٣لذ  بر , آهزاٟ للح٣ىمت ِٝابي ٠إظلىب

امذ  ِجها الىاظمت ؽ٢الثوامل لامخُاصاث ألخ٣ام معخُٙمت دساظت بةظشاء الح٣ىمت هزه ٜو

ذ , الّشاٛ هٙي ؼش٠ت مْ مٙاولاث ٘إظشث  هٝىت ِؽشة ازىتي في الخٙاوك هٝاه خفشث ٜو

  -: ؤبشصها مً ١ان

  .مجها جخإلٚ التي والّىاـش  إلاهخاط ١لٙت اخدعاب

  . الؽش٠ت جخلٝاه الزي الخفم بلٕاء

مى ظان اجٙاُٜت خعب %20 بيعبت الؽش١اث ما٥ سؤط في الّشاٛ معاهمت وظىب   . 1925 ٍس

ادة وظىب - ل ٜابلت بّملت ودّ٘ها الىٙي ِىاثذ مً الّشاٛ خفت ٍص  للخدٍى

م الٝاهىن  بـذاس-ط  الىٙىُت الفىاِت معخٝبل في لاولى اللبىت ٌّذ الزي 1961 لعىت 80 ٜس

 املمىىخت ١ا٘ت لاساضخي بسظاُ ٘حها جم التي املادة ؤهمها مىاد ؤسبْ ِلى اخخىي  بر , الّشاُٜت

 .مجها الىٙي وجفذًش اظدشماسها ًخم لم والتي مخُاصباأل 

 ًخم التي املىاوٞ في لاظىبُت الؽش١اث جدذًذ هى الٝاهىن  لهزا الاٜخفادًت آلازاس ؤهم مً بن

 العابٝت لامخُاص بمىاوٞ املؽمىلت لاساضخي ظمُْ وسحب مجها الىٙي وجفذًش اظخخشاط

حر ذ . لاساضخي هزه مً%99,5  وعبتها البالٕت املعدشمشة ٔو ٙه ؤهمُت الٝشاس ا٠دعب ٜو  بـى

 مل٢ُتها واظترظاُ املعخٕلت ٔحر لاساضخي في الىٙىي الخىُٝب امخُاص ًِ الخخلي ملبذؤ الخىبُٞ

 .ووىُت هٙىُت ـىاِت لُٝام العلُّت الٝاِذة لخ٣ىن  املعاخاث هزه وبِادة للذولت,
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 معخىي   ؤدوى  بلٖ ٜذ 1962 ظىت في الىٙي  بهخاط ؤن هالخَ , (2) الجذو٥  جٙدق خال٥ ومً

 الٝاهىن  بفذوس  ٘ىظئذ الّشاٛ في الّاملت الىٙىُت الؽش١اث ؤن بلى   ٌّىد رل٤ في والعبب له

م  البذاًت مىز مدخىاه مً وب٘شأه ِلُه لاللخٙاٗ مداوالتها في ٘اهذّ٘ذ ,1961 لعىت 80 ٜس

ٚ لخجمُذه المٕىه مً ال٢شحر ٘ماسظذ  .واملماولت بالدعٍى

م الٝاهىن  ـذس ٘ٝذ , 1964 ِام في ؤما  الىوىُت الىٙي ؼش٠ت بمىظبه جإظعذ بر (11)ٜس

 املعاخاث في مشاخلها مً مشخلت اًت في الىٙىُت الفىاِت في الّمل ٘خىلذ , الّشاُٜت

 ـذس ٘ٝذ 1967 ِام في ؤما . ؤهذا٘ها لخدُٝٞ الؽش١اث مْ الخّاون  خٞ ولها املعترظّت

م الٝاهىن  ٝت الىٙي اظدشماس الّشاُٜت الىوىُت ىٙيال ؼش٠ت مىذ الزي (97) ٜس  لامخُاص بىٍش

ٞ لاظدشماس خٞ مىدها و خ٢مه, مافي ؤو  بٝاهىن  رل٤ ًخم ؤن ؼشه الٕحر مْ الاؼتراٟ بىٍش

 الٙشوعُت اًشاب ؼش٠ت مْ الّشاُٜت الىوىُت الىٙي ؼش٠ت حّاٜذث ٘ٝذ 1968 ِام في اما,

 . ٘ىُت خذمت بّٝذ الىٙي باظدشماس للخّاون 

ُتي مؽشوُ مْ الخّاٜذ جم 1969 امِ وفي  جخمشل للمؽشوُ لاولى البذاًاث ١اهذ بر (ظ٘ى

 الىٙي مً وً مالًحن خمعت  إلهخاط آباس ِؽشة مجمُى مً ؤولى ٠مشخلت آباس ؤسبّت بدٙش

ت (٠ُمى١ىمبل٢غ ماظعت مْ الخّاٜذ ظشي  و٠زل٤ , الخام  في آباس ؤسبّت خٙش ِلى , الهىٕاٍس

 مً ِؽش الخامغ في البئر بدٙش املز١ىسة املاظعت بذؤث وبالّٙل الؽمالي, الشمُلت خٝل

  .1970 ِام جمىص 

 وظهاصها الخاـت بمّذاتها هٙىي بئر ؤو٥  خٙش في الّمل الىوىُت الىٙي ؼش٠ت بذؤث و٠زل٤

ُدُت ماظعت مً اظخىسدتها بمّذاث 1970 ؤًلى٥  23 في  في ِٝذ الزي لاجٙاٛ بمىظب ظ٘ى

شان التي حّذ الىىاة لاولى  1969غ ماظعت هٙي الجىىب ِام , خُض جم جإظِ.1969 خٍض

 لؽش٠ت هٙي الجىىب )البفشة, مِعان, ري ٜاس(, و١اهذ جابّت بلى ؼش٠ت الىٙي الىوىُت.
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  .بعذٍا وما 1972 التأميه مشحلة : الجالجة املشحلة

 تأميه طشكة ىفط البصشة احملذودة

ٞ العُىشة ال٣املت ِلى الثروة  لٝذ ١ان الاظدشماس املباؼش للىٙي هى البذاًت في  وٍش

الىٙىُت وجخلُفها مً اًذي الؽش١اث الاظىبُت . هزا ٌّجي بان الاظدشماس املباؼش ًجب ؤن 

 ًيخهي الى الخإمُم ال٣امل  .

ذ ِٗش مّهذ الٝاهىن الذولي في ماجمشه ظىت   الخإمُم بٝىله :  1952ٜو

ُىت بالزاث الى الذولت بّمل " انّ  الخإمُم هى هٝل مل٢ُت ممخل٣اث وخٝٛى خاـت مّ

عي للمفلحت الّامت وبٙشك اظخٕاللها او العُىشة ِلحها مً ظاهب الذولت او جىظحهها  حؽَش

 لخدُٝٞ هذٗ ظذًذ حُّىه الذولت " .

ٚ الى الّىاـش الاظاظُت التي ٌعدىذ ِلحها الخإمُم ومجها :   ا٘طخى هزا الخٍّش

 

عي . هٝل املل٢ُت او الحٝٛى الخاـت الى مل٢ُت – 1  الذولت وبّمل حؽَش

 ان هذٗ الخإمُم هى جدُٝٞ مفلحت ِامت . – 2

 ان حّحن بالزاث الحٝٛى واملمخل٣اث الىاظب هٝلها الى خىصة الذولت . – 3

 

عي الهذٗ مىه اظشاء حُٕحر ظزسي في البيُان الاٜخفادي  والخإمُم : هى اظشاء حؽَش

ّمل للٝماء ِلى املل٢ُت الخاـت  .والاظخماعي للبلذ وبزل٤ ًخفل بالعُادة الّلُا له.   َو

ِلُه مً خٞ الذولت اجخار ١ا٘ت الاظشاءاث التي جخماشخى ومفلحتها وجدُٝٞ امجها  الٝىمي , 

 وحّمل ِلى الاظشاُ في البىاء الاٜخفادي داخل اٜلُمها .

 
  قشاسات تأميه طشكة ىفط البصشة احملذودة 

 .  1973( لضىت 70اول   : اللاهىن ركم )

ل  ٜاهىن  ل هُىظشسخي ومىبُل اٍو جإمُم الحفت الؽاجّت لؽش٠تي ظخاهذسد اٍو

٢ُخحن في ؼش٠ت هٙي البفشة املدذودة البالٕت )  % ( مً ِملُاث  ١23.75ىسٍىػ الامٍش

 ؼش٠ت هٙي البفشة املدذودة في الّشاٛ .
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وجاو٥ الى الذولت مل٢ُت الحفت املز١ىسة و١ل ما ًخّلٞ بها مً خٝٛى في  

ٝل الى ؼش٠ت الىٙي الىوىُت الّشاُٜت مل٢ُت الحفت املز١ىسة وظمُْ الّلمُاث . وجى

 الامىا٥ والحٝٛى واملىظىداث التي آلذ مل٢ُتها الى الذولت .

 

 . 1973( لضىت  90زاهيا   : اللاهىن ركم )

ٜاهىن جإمُم خفت ؼش٠ت الىٙي املل٢ُت الهىلىذًت في ؼش٠ت هٙي البفشة 

ت الؽاجّت لؽش٠ت هٙي ) ؼل ( املدذودة في ِملُاث % ( مً الحف 60املدذودة البالٕت )

 ؼش٠ت هٙي البفشة املدذودة في الّشاٛ .

وجاو٥ الى الذولت مل٢ُت الحفت و١ل ما ًخّلٞ بها مً خٝٛى في الّلمُاث . وجىٝل 

الى ؼش٠ت الىٙي الىوىُت الّشاُٜت مل٢ُت الحفت املز١ىسة وظمُْ الامىا٥ والحٝٛى 

 تها الى الذولت .واملىظىداث التي آلذ مل٢ُ

 

 1973( لضىت  101زالثا   : اللاهىن ركم )

ٜاهىن جإمُم الحفت الؽاجّت لؽش٠ت املعاهمت والخىُٝب في ِملُاث ؼش٠ت هٙي 

 البفشة املدذودة .

جامم الحفت الؽاجّت الّاثذة لؽش٠ت املعاهمت والخىُٝب التي جمخل٢ها ماظعت 

 اث ؼش٠ت هٙي البفشة املدذودة في   الّشاٛ .% في ِملُ ١5ىلُى٢ُان في البرحٕا٥ والبالٕت 

وجاو٥ الى الذولت مل٢ُت جل٤ الحفت و١ل ما ًخّلٞ بها مً خٝٛى في الّلمُاث . 

وجىٝل الى ؼش٠ت الىٙي الىوىُت الّشاُٜت مل٢ُت الحفت املز١ىسة وظمُْ الامىا٥ والحٝٛى 

 واملىظىداث التي آلذ مل٢ُتها الى الذولت .

 

 1975( لضىت  200لركم )رابعا   : اللاهىن ا

 ٜاهىن جإمُم ِملُاث ؼش٠ت هٙي البفشة املدذودة .

جامم بُٝت الحفق الؽاجّت في ِملُاث ؼش٠ت هٙي البفشة املدذودة في الجمهىسٍت 

 . 1973( لعىت  101 – 90 – 70الّشاُٜت التي لم حؽملها ٜىاهحن ) 
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املخّلٝت بخل٤  وجاو٥ الى الذولت مل٢ُت ظمُْ الحٝٛى والامىا٥ واملىظىداث

حرها مً  ت ٔو الّلمُاث بما ٘حها املُىاء الّمُٞ واملشا٘ٞ وامليؽأث الاهخاظُت والخفذًٍش

امليؽأث واملىاسد والىزاثٞ واملّلىماث ظىاء ١اهذ ِاثذة الى ؼش٠ت هٙي البفشة املدذودة او 

او ؤي مً الؽش١اث املعاهمت ٘حها املاممت خففها بمىظب هزا الٝاهىن , او ؤًت ؼش٠ت 

 شخفُت خ٢مُت جمخل٢ها ؤي مً الؽش١اث املز١ىسة في الّشاٛ .

جيخٝل الى ؼش٠ت الىٙي الىوىُت الّشاُٜت مل٢ُت ظمُْ الامالٟ والامىا٥ والحٝٛى 

 واملىظىداث التي آلذ الى الذولت .

خ مىذ الامخُاص ختى ًىم  اظخمشث ؼش٠ت هٙي البفشة بالُٝام باِمالها مً جاٍس

مً ٜبل الح٣ىمت الّشاُٜت , ولم جمن بّمت ؼهىس ِلى اِالن  1975/  12/  8جإمُمها في 

ٝه الى الاظىاٛ الّاملُت بالىاٜاث  الخإمُم ختى ١ان ا٠ثر مً زلثي الىٙي املامم ٜذ وظذ وٍش

 الٝفىي لخىىه الاهابِب  .

ت في جمُِٞ الخىاٛ ِلى الّشاٛ , ولزل٤ ظّذ الى  ؽلذ ١ل مداوالث الؽش١اث الاخخ٣اٍس ٘و

ٞ املٙ اولاث . ول٢ً الّشاٛ خذد لاظغ التي ججشي املٙاولاث ِلحها . وهي الحٙاً وٍش

م  م  1961لعىت  80هفا ً وسوخا ً ِلى الٝاهىن ٜس الفادس في  1972لعىت  69والٝاهىن الٜش

شان  1 . الٝاضخي بخإمُم هٙي الّشاٛ ) هٙي ٠ش١ىٟ ( . و١ان با١ىسة ٜشاساث  1972خٍض

ت في الّشاٛ , . خُض ١اهذ الا  الخإمُم في الّشاٛ ولى التي وظهذ الى الؽش١اث الاخخ٣اٍس

ماث  واظخدفا٥ مىالُب الّشاٛ الّادلت واملّلىت خال٥ العىىاث املالُت ودْ٘ الخٍّى

التي حعخدٝها الؽش١اث ٠ما ظاء رل٤ في ٜشاساث الخإمُم .وجم الاجٙاٛ مْ الؽش١اث ِلى 

ت املخّلٝاث .  ِذة هٝاه لدعٍى

٘شوعا مً ججمْ املؽتر٠حن في ؼش٠ت هٙي الّشاٛ هٙعها  واظخىاُ الّشاٛ ان ًخشط

% مً اظهم الؽش١اث بإخز  23.75باالجٙاٛ مْ ؼش٠ت الىٙي الٙشوعُت التي جمخل٤ 

خفتها بىٙغ الؽشوه العابٝت , وبزل٤ ابخذاءا ً مً الحفى٥ ِلى ظٛى ضخمت 

ْ هٙىُت واٜخفادًت شث لها مؽاَس اخشي ِبر  ومعخٝشة لىٙىه  واخخَٙ لٙشوعا بفذاٜت ٘و

 ؼش١اث )) آلٚ وؤًشاب (( الٙشوعُت .
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ْ ِلى املعخلضماث التي  ٜبل الخّشك الهم ِىامل الىجاح , ًم٢ً ان همش بؽ٣ل ظَش

 جدٝٝذ لذِم هزا الىجاح . 

جمىص  14لٝذ ظاءث ٜشاساث الخإمُم بّذ مّاهاة واضحت , و١اهذ الخىىاث مىز بذاًت زىسة 

وامذاد ؼش٠ت الىٙي الىوىُت الّشاُٜت  1961ىت لع 80ِىذما جم اـذاس الٝاهىن  1958

باملعخلضماث الٙىُت واملادًت وتهُئتها الظخالم معاولُاث الٝىاُ الىٙىي والاظدشماس الىوجي 

هش رل٤ بّذ ٜشاساث الخإمُم .  املباؼش للىٙي وتهُئت ال٣ادس الىٙىي الزي ًدٝٞ الىجاح , ٌو

مْ هزه الؽش١اث , مما ًم٢ً مً خال٥ الخإمُم اظخىاُ الّشاٛ ٜىْ الاسجباه 

ٝا ً ملٝخمُاث املفلحت الىوىُت , وبالخالي اًجاد  البلذ املامم مً جفٍشٚ ؼاون الىٙي ٘و

ادة ٘شؿ الخٝذم الاٜخفادي  .  ا٘مل العبل الظخٕالله في ٍص

 

ْ الٝاهىن ٘ٝي , واهما ٌؽ٣ل واظبا ً الاُ٘ا ً ِلى الذولت واملجخمْ  والخإمُم ال ٌّجي حؽَش

شه بؽ٣ل ٌّىك ِمل الؽش١اث ِلى اٜل جٝذًش . ًخىلب ٍص ادة ٜذسة الاظدشماس املباؼش وجىٍى

ا ً ,  وسبي مىاسد الىٙي والٝىاُ الىٙىي باالٜخفاد الىوجي وخىي الخىمُت سبىاً  ِمٍى

مما ٌعخىظب الّمل في ١ا٘ت مشاخل الفىاِت الىٙىُت بؽ٣ل ظذي . وج٢شُٚ ِملُاث 

 لبالد بؽ٣ل دُٜٞ واملداٍ٘ت ِلى هزه الثروة .ال٢ؽٚ والخىُٝب وجدذًذ اخخُاظاث ا

ٚ , خُض مهذث املعخلضماث املادًت ألي مىاظهت مْ ال٣اسجل  ولٝذ ظاس الىٙي دون جٜى

 الىٙىي لممان الىجاح .

ذ الزي اـبدذ  ُخه في الٜى واخخاس الّشاٛ اللحٍت الحاظمت املىاظبت للٝشاس خُض ١ان جٜى

الّشاٛ ًمل٤ اخخُاوي ٠بحر اـبذ مش٠ضه الخٙاوضخي العٛى الىٙىُت بإًذي املىخجحن ول٣ىن 

 ظُذ وخشؿ ال٢شحر مً البلذان املعتهل٢ت للىٙي ِلى اٜامت ِالٜاث وُبت مّه  .

اما ِلى املعخىي الخاسجي ُ٘م٢ً ابشاص الىٝاه آلاجُت التي ظاِذث في هجاح 

 الخإمُم :

ىت التي ١اهذ جدبّها الذو٥ الا  - ت في العابٞ . ادي جىاصن الٝىي الى ابىا٥ الٝـش ظخّماٍس

ُتي والذو٥ الاؼترا٠ُت مً  الخإمُم  ٚ املعاهذ الزي اجخزه الاجداد الع٘ى و١ان املٜى

ٞ الىٙي املامم . ٚ ام٣اهُت ٠بحرة لدعٍى  اهمُخه العُاظُت والاٜخفادًت . واوظذ هزا املٜى
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تهل٢ت ان الخىاٜماث التي بشصث في العىىاث ) التي ظبٝذ الخإمُم ( بحن الذو٥ املع -

واخخ٣اساث الىٙي , ِشلذ املعتهل٢حن في البلذان الفىاُِت الظخٕال٥ ال٣اسجل الذولي 

الزي ًمخل٤ واٜاث واظّت في الاهخاط والخىصَْ والىٝل مما ؼ٣ل ِبئا ً ِلى معخٝبلها 

ادة  ا ً بّذ ٌهىس بىادس اصمت هٙىُت واسجٙاُ الاظّاس التي اظخٕلتها الؽش١اث لٍض خفـى

٘إن الّذًذ مً هزه الذو٥ ١اهذ حؽّش بمشوسة وظىد ِالٜت مباؼشة بُجها اسباخها  . لزا 

وبحن الذو٥ املىخجت دون وظاوت ال٣اسجل مً اظل لمان امذاداتها الىٙىُت , لزا ٘هي 

اً  ِلى امذاداتها .  حؽّش بالٝلٞ اصاء ؤي خالٗ بحن الذو٥ املىخجت والؽش١اث خ٘ى

 1972الشامً املىّٝذ في الجضاثش ِام  الخإًُذ الزي اٌهشه ماجمش البترو٥ الّشبي -

ٚ الّشاٛ  . واـذسث بّن  ىد الّشبُت جإًُذها ال٣امل ملٜى خُض اِلىذ ُ٘ه ال٘ى

ذة في هزا الاججاه , ٠خٝذًم املعاِذاث املالُت ومىْ الؽش١اث  الٝشاساث املٍا

ن الىٝق الزي خفل الهخاظها  . ادة الاهخاط لخٍّى  الّاملت في اسالحها مً ٍص

 

ُت ظّلذ الؽش١اث جٝش باالمش الىاْٜ بعبب هجاح الخإمُم وهىاٟ  ظملت ِىامل مىلِى

ت . مً ابشصها :  بهزه العِش

ّه الىٙىُت  - ان الّشاٛ ًمخل٤ خحراث هٙىُت واظّت ججّله ٜادسا ً ِلى اداسة مؽاَس

ب حعحر بؽ٣ل ظُذ . لت . و١اهذ ِملُت الخذٍس  التي ج٣ىهذ لذًه ِبر معحرة وٍى

الٙىُت في الٝىاُ الىٙىي ودخىله الاظدشماس املباؼش بشٝت ٠زل٤ ججشبت الّشاٛ  -

٤ سمىص هزه الفىاِت , التي  وهجاح , ظهل ِملُت املجابهت مْ الؽش١اث , ٘و

لت  .  بُٝذ مدخ٢شة ِلى الؽش١اث ملذة وٍى

 بر الاظخ٢ؽاٗ ؤِما٥ في إلاظشاُ الّشاُٜت الح٣ىمت خاولذ 1975 ظىت وبّذ

ٛ  اظخمشث ت 13 ِذدها و١ان بالحٙش الضلضالُت الٙش ت 20  بلى   واصداد ٜ٘ش ذ1980 ِام ٜ٘ش  ,ٜو

ذ رل٤ في الىوىُت الىٙي ؼش٠ت خٝٝذ  ِذد بلٖ ٠ما الضلضالي املسح خىي مً %99 الٜى

 وخٝل 1973 الٝشهت ٔشب مشل ِمالٜت خٝى٥  ا٠دؽاٗ جم ٠ما بئرا 160 خىالي املدٙىسة آلاباس

ت 1976 بٕذاد ؼشقي وخٝل 1977 الحلٙاًت  الىوىُت الىٙي ؼش٠ت وولّذ , 1979 والىاـٍش

ادة خىىا  ججذ لم الخىي هزه بالؤن , ًىمُا بشمُل مالًحن (5,5) بلى إلاهخاظُت الىاٜت لٍض

ٝها  .1980 ظىت إلاًشاهُت الّشاُٜت الحشب اهذاُل بعبب للخىُٙز وٍش
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 1977 – 1976طشكة ىفط اجليوب 

ّذًالجه الالخٝت الخاـت ( وح 101ـذس الٝاهىن )  1977 – 1976خال٥ املذة مً   

بدىٍُم  وصاسة الىٙي , ِىذما اسجبىذ بمىظب هزا الٝاهىن ؼش٠ت الىٙي الىوىُت 

 الّشاُٜت بىصاسة الىٙي .

ذ ؼُش هزا الٝاهىن جدُٝٝا ً واوسجاما ً مْ اله٣ُل الجذًذ للذولت والٝىاُ   ٜو

ْ الخىمُت في ٜىاُ الىٙي . ولشبىه جخىُي ا لّملُاث الىٙىُت الّام واظدُّابا ً ملؽاَس

 بالخخىُي املش٠ضي للذولت .

 

ولٕشك جدُٝٞ الخخفق الىىعي في ِملُاث الفىاِت الىٙىُت , مْ لاخز بمبذؤ 

الخفٗش والخ٣امل في وؽاه املاظعاث وامليؽأث امل٣ىهت لها  . لخدُٝٞ الخ٣امل والخيعُٞ 

اظخ٢ؽاٗ الىٙي بحن وصاسة الىٙي وبحن ؼش٠ت الىٙي الىوىُت الّشاُٜت وجىٍُم ِملُاث 

والٕاص وخٙش ؤباسها . وبمىظب هزا الٝاهىن اـبدذ ؼش٠ت الىٙي الىوىُت الّشاُٜت , 

الجهت املخخفت في الّشاٛ املعاولت ًِ ِملُاث الخدشي والاظخ٢ؽاٗ ًِ الىٙي والٕاص 

 واظخخشاظهما ومّالجتهما وخضجهما وهٝلهما باالهابِب والىاٜالث .

 

 لّشاُٜت مً املاظعاث وامليؽأث آلاجُت :وج٣ىهذ ؼش٠ت الىٙي الىوىُت ا

 

 بفشة -املاظعت الّامت لىٙي الجىىب  – 1

 ٠ش١ىٟ -املاظعت الّامت لىٙي الؽما٥  – 2

 بٕذاد -امليؽإة الّامت لىٙي الىظي  – 3

 بفشة -امليؽإة الّامت لىاٜالث الىٙي الّشاُٜت  – 4

 بٕذاد -امليؽإة الّامت الظخ٢ؽاٗ الىٙي والٕاص – 5

 

 طشكة ىفط اجليوب :  2-2

اخذي الدؽ٢ُالث الشثِعت لؽش٠ت الىٙي الىوىُت الّشاُٜت . وهي الىىاة الاولى  

والاظاط لّملُاث الاظدشماس الىوجي املباؼش في ِٝذ العبُّىاث . خُض ١اهذ في ه٣ُلها 
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 وجش٠ُبها ماظعت ِامت جابّت للؽش٠ت الىوىُت. 

شد وبىجاثش مخفاِذة مىز جفاِذث ّ٘الُاث ووؽاواث هٙي الجىىب بؽ٣ل ممى

ش خٝل الشمُلت الؽمالي بمشاخله     بذاًت العبُّىاث ار اهجضث مشاخل اظدشماس وجىٍى

ىالً  الى واٜت اهخاظُت ٜذسها  ملُىن وً في العىت , جضامً رل٤  42.000.000الشالر  . ـو

خاط مْ الخىظْ في وجاثش الّمل في ١ا٘ت اليؽاواث خُض بذؤ بالحٙش وجىظُْ ميؽأث الاه

ْ اظدشماس الٕاص الىبُعي . ش خٝى٥ ظذًذة وجىُٙز مؽاَس  وجىٍى

حر الخذماث والع٢ً والّىاًت الصحُت  ش البجى الخدخُت لىاْٜ الؽش٠ت مٝشوها ً بخ٘ى وجىٍى

ش واظخدذار مّاهذ  للّاملحن وجدُٝٞ خىي ملمىظت ومىخت في مجاالث الخإهُل والخىٍى

ش الٙجي والاداسي . ب والخىٍى  ومشا٠ض للخذٍس

 

ذادًت الُٙش  ب الىٙىي في بٕذاد ٜذ ٘خذ باب الٝبى٥ لىالب الذساظت الِا و١ان مّهذ الخذٍس

 ( والب ووالبت .  530, خُض بلٖ ِذد املٝبىلحن ) 1980 – 1979الّلمي لّام 

 

وفي مىخفٚ العبُّىاث ـذس ٜشاس بخفُٙت وؽاواث )) اًشاب الٙشوعُت (( الّاملت في 

 تها وميؽأتها الى ؼش٠ت هٙي الجىىب .مِعان والعِبت وؤلحٝذ ِملُا

خ   .   1975/ 12/ 8و٠زل٤ ميؽأث ومىظىداث ؼش٠ت هٙي البفشة املدذودة املاممت بخاٍس

ّتها الجٕشاُ٘ت  ٘إـبدذ مهام ؼش٠ت هٙي الجىىب جمم ١ل الاساضخي الىاظّت البالٕت ٜس

لض معاخت جمخذ مً الخلُج الّشبي ختى مذًىت خذًشت ؤي اجها حؽٕل ز 2( الٚ ٠م  183)

الّشاٛ , مً مُىاء البفشة الىٙىي ) الب٢ش ظابٝا ً ( ِىذ الجىىب الى خذًشت في الؽما٥ 

 الٕشبي  .

ّا ً الهخاط الىٙي و٠بغ الٕاص ومدىاث خًٝ املاء . الا٘ت  67وهي جمم ا٠ثر مً )  ( مٜى

ت . وجذًش الؽش٠ت )  ( بئرا ً  860( خٝالً  هٙىُا ً جمم ا٠ثر مً  )  13الى مدىاث ضخ وجٍٝى

اهخاظُا ً . والجذو٥ الاهخاجي ًىضح مٝذاس الىٙي املفذس ٘مالَ  ًِ الّذًذ مً آباس خًٝ 

املاء التي جذِم المٕي  امل٢مجي ُ٘ما بلٖ ِذد مىا٘ز الخفذًش ازىان ِلى الخلُج الّشبي 

ادة  1979والبدش الاخمش وؼي الّشب  . وفي ِام  ولّذ الؽش٠ت خىىا ً ومىخت لٍض
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بشمُل / ًىم بّذ ان جم ا٠دؽاٗ الّذًذ مً الحٝى٥ الّمالٜت  5.5خاظُت الى الىاٜت الاه

حرها  . شب الٝشهت ٔو  مشل مجىىن وجهش ِمش والحلٙاًت ٔو

بلٖ  اما خىىه  الىٙي والٕاص الشثِعُت ٘هي خىىه ِاملت جمخذ باالٗ ال٢ُلىمتراث , ٍو

ظُت للؽش٠ت ا٠ثر مً ملُىوي ملُىن بشمُل وجبلٖ الىاٜت الاهخا 77اظمالي اخخُاوها ا٠ثر مً 

 بشمُل / ي  .

 وجمخذ ّ٘الُاتها الى ِؽش مداٍ٘اث في ظىىب ووظي الّشاٛ وهي :

ت , واظي , العماوة , الذًىاهُت , الىجٚ الاؼٗش , ٠شبالء  البفشة , مِعان , الىاـٍش

  املٝذظت , الحلت , الاهباس  .

( لخ٤ٙ اسجباوها مً 2017( وؼش٠ت هٙي ري ٜاس )2010* جإظعذ ؼش٠ت هٙي مِعان )

الؽش٠ت لام )ؼش٠ت هٙي الجىىب( لُخم حُٕحر اظم ؼش٠ت هٙي الجىىب بلى ؼش٠ت هٙي 

 (.2017البفشة )
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 ( 3حذٌو )                                                 

 2016لغاًت  1948هفط الجىىب مً عام  معذٌ اهخاج الىفط في شرهت

 معذٌ الاهخاج احمالي )برميل( الضىت

اليىم \برميل   

 معذٌ الاهخاج احمالي )برميل( الضىت 

 اليىم \برميل 

1948 1,988 5  1983 88,781,608 243,237 

1949 79,730 218  1984 84,348,697 230,461 

1950 28,571 78  1985 144,003,189 394,529 

1951 1,038,366 2,845  1986 212,064,088 580,998 

1952 16,942,045 46,290  1987 337,293,518 924,092 

1953 23,329,418 63,916  1988 467,390,284 1,277,023 

1954 34,827,741 95,418  1989 579,653,349 1,588,091 

1955 54,739,571 149,971  1990 463,492,621 1,269,843 

1956 63,879,369 174,534  1991 41,788,111 114,000 

1957 69,186,682 189,553  1992 152,198,104 417,000 

1958 83405429 228508  1993 176,932,785 484,747 

1959 93,084,256 255,025  1994 179,794,342 492,587 

1960 86,265,718 235,699  1995 194,033,013 531,597 

1961 74,039,158 202,847  1996 221,302,545 606,308 

1962 6,692,284 183,368  1997 306,536,000 839,824 

1963 95,952,029 262,882  1998 459,678,358 1,259,393 

1964 131,307,352 358,763  1999 542,297,588 1,485,747 

1965 136,091,005 372,852  2000 568,720,466 1,558,138 

1966 172,147,511 471,637  2001 598,719,807 1,640,328 

1967 151,764,032 415,792  2002 518,745,559 1,421,220 

1968 124,977,523 341,469  2003 378,202,577 1,035,171 
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1969 125,557,897 343,994  2004 574,226,033 1,573,222 

1970 129,190,152 353,946  2005 563,727,362 1,544,458 

1971 227,645,277 623,686  2006 615,488,416 1,685,270 

1972 260,666,150 712,203  2007 637,191,394 1,745,730 

1973 307,567,290 842,650  2008 539,721,224 1,478,688 

1974 384,016,698 1,052,101  2009 524,057,151 1,435,773 

1975 422,842,072 1,158,471  2010 621,644,155 1,703,134 

1976 477,901,458 1,305,742  2011 665,883,284 1,824,337 

1977 50,741,648 1,390,166  2012 739,913,776 2,027,161 

1978 587,523,931 1,609,655  2013 767,390,318 2,102,439 

1979 635,723,453 1,741,708  2014 897,053,135 2,457,680 

1980 485,807,950 1,327,344  2015 1,031,830,424 2,826,933 

1981 128,692,142 352,581  2016 1,170,834,124 3,207,675 

  21,830,578,375 اإلانراهم  334,206 121,985,074 1982

 

 

لٝذ ظاء هزا الىجاح بّذ ظهذ ٔحر اِخُادي بزلخه الؽش٠ت مما خذا بؽش١اث 

لت وؽاه الؽش٠ت الّشاُٜت معخٕلت هٙىرها للخإزحر ِلى الّذً ذ مً ال٣اسجل الذولي ِلى ِٜش

البلذان وخثها ِلى ِذم الخّاون مْ الّشاٛ وولّذ الّشاُٜل امام ُٜام ؼش١اث مؽتر٠ت 

ِشاُٜت واظىبُت في مجا٥ الاظخ٢ؽاٗ والحٙش . واظخٕلذ هٙىرها في الٕشب ملىْ جضوٍذ 

 الؽش٠ت الىوىُت باخخُاظاتها مً الاالث واملّذاث الىٙىُت  .

ت بالمٕي ِلى اصح امذ الؽش١اث الاخخ٣اٍس لت هٝله .ٜو  اب الىاٜالث مً اظل ِٜش

اً  وان  1979ومْ بذاًت ِام  ١ان الىلْ ًبؽش بىمى اٜخفادي واِذ للبالد خفـى

ادة الاهخاط واسجٙاُ اظّاس الىٙي الّاملُت مما  الح٣ىمت خفلذ ِلى مىاسد مالُت هاثلت لٍض

ىاِاث الاهخاط  .  صاد مً الاهٙاٛ ِلى مؽشوِاث البيُت الخدخُت ٜو
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الزي جضامً مْ الحشب الّشاُٜت الاًشاهُت مىز  1980دخى٥ الّٝذ الجذًذ  ومْ بذاًت

العىت الاولى . وهٍشاً  السجباه الاصدهاس الاٜخفادي بالىٙي ٘ان الحشب وما هخج ِجها مً 

ٚ لفادساث الّشاٛ الىٙىُت لشبذ الاٜخفاد بالفمُم واهخٙمذ اًشاداث الىٙي ,  جٜى

 ٛ ذ والعّىدًت لخإمحن  وهدُجت رل٤ جدى٥ الّشاٛ الى الىش ت ِبر الاسدن وال٣ٍى البًر

معخىسداجه , واسجّٙذ ٘اجىسة جل٤ املعخىسداث . و١ان الٝىاُ الىٙىي جدذ لٕي ؼذًذ 

بحن الاخخُاظاث املتزاًذة للحشب واِخباسه مفذس الذخل الشثِسخي . وحّشلذ ميؽأث هٙي 

ٙها بؽ٣ل جهاجي ًِ ال ّمل , وسٔم رل٤ جم٢ىذ الجىىب الى لشباث ٠بحرة في ميؽأتها وجٜى

ؼش٠ت هٙي الجىىب مً اهجاص مؽشوُ اهبىب الخفذًش ِبر مُىاجي ًيبْ واملعجض في 

مً مُىاء ًيبْ , وجىظْ الطخ مً مُىاء املعجض ِام  1985العّىدًت اِخباسا ً مً ِامي 

1989 . 

 ٥خال مً ظذًذة خشب في دخل ؤن إلاًشاهُت الّشاُٜت الحشب اهتهاء بّذ الّشاٛ ًلبض ولم

ذ اظخُاخه  الزي الخذمحر ًِ ٘مال اٜخفادًت ِٝىباث  بلى   البالد وحّشك 1990 ِام ال٣ٍى

 ِام الخلُج خشب في الخدالٚ ٜىاث هٙزتها التي الٝفٚ ِملُاث بن الخدخُت, البيُت وا٥

 مشا٠ض دمشث  بر , الجىىب في وخاـت البالد في الىٙىُت الفىاِت جذمحر  بلى  ؤدث 1991

 في الخفذًش ومدىت الخخٍضً وميؽأث الشمُلت خٝل في الٕاص وهُض الطخ ثومدىا الخجمُْ

  لاظتراجُجي الخي جذمحر مْ الّمُٞ الب٢ش مُىاء

حّشلذ ِمىم خٝى٥ وميؽاث ومشا٘ٞ الؽش٠ت بلى الشاس ظعُمت هاظمت  2003بّذ ِام 

لذ وعبت  ا٥ الؽش٠ت ُ٘ما ـو ت والحٛش والذماس والذ ١ا٘ت اـو ب والعٜش ًِ الخخٍش

( الٚ 150% وؤـبذ ِىذها إلاهخاط ال ًخّذي ) 90-80لذماس في ِمىم امليؽاث ا

 بشمُل/الُىم .

جدٝٝذ خملت اِماس واظّت وم٢شٙت جم٢ىذ الؽش٠ت ومً خال٥ ١ادسها وبم٣اهاتها الزاجُت 

لى مشاخل خُض جم٢ً مً جدُٝٞ مّذ٥ بهخاط ) ( الٚ 500بالفّىد بمّذالث إلاهخاط ِو

شان مً هٙغ الّام ومً زم جفذًش ؤو٥ شحىت هٙي مً مىاوئ بشمُل/الُىم خال٥ ؼهش  خٍض

الؽش٠ت خال٥ هٙغ الؽهش . جٍا٘شث الجهىد وجماِٙذ الّىاءاث ختى جم٢ىذ الؽش٠ت 
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لذ واٜت  وخال٥ ٘ترة ال جخّذي الّام مً بِادة ولّها بلى اخعً مً العابٞ خُض ـو

 بشمُل/الُىم . ( ملُىن 2,15( بلى )2004إلاهخاط خال٥ الشبْ لاو٥ مً ِام )

ام ٜاظُت ججاوصث امللُاس بشمُل في  جُا" لخدُٝٞ اٜس جفاِذث وجحرة الاهخاط والخفذًش جذٍس

 العىت .

, خخُاوي والاهخاط والفادساثمً خُض الا ؼش٠ت هٙي البفشه باملشجبت لاولى في الّشاٛ جإحي 

ّشبي ختى جمخذ مً الخلُج ال 2( الٚ ٠م180وحٕىي ّ٘الُاتها معاخت ظٕشاُ٘ت بدذود )

( 2,75خذًشت.خال٥ ِٝذ العبُّىاث بلٕذ واٜت إلاهخاط الٝفىي مً خٝى٥ الجىىب )

ى٥ بلى واٜت بدذود ) ( ملُىن 4ملُىن بشمُل في الُىم و١اهذ الخىي تهذٗ للـى

( بلى الشاس ٠بحرة وبلٖ 1991بشمُل/الُىم.حّشلذ ميؽاث الؽش٠ت وم٣ىهاتها خال٥ خشب )

 ( ملُىن بشمُل/الُىم .2( مّذ٥ )2003) معخىي إلاهخاط ٜبل اخذار ِام

وخٝل هٙي  2وخٝل هٙي ٔشب الٝشهت 1الحٝى٥ الخابّت للؽش٠ت: خٝل هٙي ٔشب الٝشهت

الىىبت وخٝل هٙي مجىىن وخٝل هٙي الشمُلت الؽمالُت وخٝل هٙي الشمُلت الجىىبُت 

ّذًذ وخٝل هٙي جهشان ِمش وخٝى٥ هٙي الضبحر وخٝل هٙي العماوه والواللحِغ واسواوي 

 
ً
وخٝى٥ هٙي مِعان , مشل العىذباد والُٙداء مً الحٝى٥ الحذًشت واملعخ٢ؽٙه ماخشا

 وهٙي ري ٜاس ٜبل اهٙفالهما الى ؼش٠خحن معخٝلخحن .

ٞ ابىاب املىاْ٘  ظاهمذ الؽش٠ت في جٝذًم الخذماث في املىاوٞ التي حّمل ٘حها ًِ وٍش

مً حّبُذ الىٛش واملعاهمت , ىاصهتهافي ابىاب مالاظخماُِت والخذماث الاظخماُِت املىظىدة 

٠زل٤ في حؽُٕل الاًذي الّاملت ظىاء ١ان ِلى , في اوؽاء البجى الخدخُت والخذماث الاخشي 

ذ او الّٝىد الاخشي مشل ظُاساث الىٝل والّمل مْ املٝاو٥ الاو٥  مال٠ها الذاثم او املٜى

 والشاوي املخّاٜذ مْ الؽش٠ت .

 الظشكة :على اداسة  تياوبوااملذساء العاموٌ الزيً 

 1974لٕاًت  1971للٙترة مً         ماظذ ابشاهُم ادهم             (1

 1975لٕاًت   1974للٙترة مً         اظماُِل ابشاهُم الىجاس       (2

 1976لٕاًت  1975للٙترة مً         خعحن الجبىسي                 (3
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 1982لٕاًت  1976للٙترة مً         سا٘ذ ِبذ الحلُم ظاظم        (4

ض الّاوي         (5  1983لٕاًت  1982للٙترة مً        واٛس ِبذ الٍّض

 1991لٕاًت  1983للٙترة مً       مىظذ ِبذ الضهشة خمضة          (6

 1991لٕاًت  1991للٙترة مً        ِبذ الفاخب ظلمان الٝىب   (7

 1994لٕاًت  1991للٙترة مً         سا٘ذ ِبذ الحلُم ظاظم        (8

 1995لٕاًت  1994للٙترة مً          عحن ظلُمان الحذًثي    خ (9

 1999لٕاًت  1995للٙترة مً        سا٘ذ مدمذ الذبىوي         (10

 2003لٕاًت  1999للٙترة مً     ِبذ الباسي مدمىد             (11

 2008لٕاًت  2003للٙترة مً     ظباس ِلي خعحن اللُّبي   (12

 2009لٕاًت  2008للٙترة مً             ٠ٙاح ١امل وّمان      (13

 2009لٕاًت  2009للٙترة مً  ُ٘اك خعً وّمت                (14

 2015لٕاًت  2009للٙترة مً  لُاء ظّٙش حجام                 (15

 2017لٕاًت  2015للٙترة مً  خُان ِبذ الٕجي ِبذ الضهشة    (16

 لٕاًت ....... 2017للٙترة مً   اظماُِل  اخعان ِبذ الجباس  (17

 ف الىظًفٌ للًَأت واالقشاو والشعب واهلًهل التيظًنٌ ًىصتال:  2-3

عم وؼّبت في ؼش٠ت هٙي  ٚ ِمل ١ل هُـإة ٜو ظِخم في هزه الٙٝشة الخىٛش الى ـو

ٚ الزي, الجىىب ٚ سظمي في الؽش٠ت ِذا الـى اِذجه   وبعبب ١ىن ِذم وظىد ـو

ٚ الزي ظ, 2010لجىت داخلُت في الؽش٠ت ِام  ِخم الخىٛش له هى لهزا العبب ٘إن الـى

 و١االحي :, 2010ًخق ِام 
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 ( 4ظذو٥ ) 

 2010الهُإث والاٜعام الشؤظُت لؽش٠ت هٙي الجىىب ِام 

 

 

 

 

   

 اإلاالن اصم الهيؤة /اللضم اإلاالن اصم الهيؤة /اللضم

 279 الهيؤة اإلااليت 2181 هيؤة العملياث

 77 هيؤة الخخطيط واإلاخابعت 1755 هيؤة اإلاشاريع

 410 كضم خماًت اإلايشآث  1339 الهيؤة الهىذصيت

 236 ؤلاطفاءكضم الضالمت و 1201 هيؤة الىللياث

 135 كضم الفدص الهىذس ي 1055 هيؤة الحفر والاصخصالح

 135 كضم الفدص الهىذس ي 767 هيؤة اإلاياه

 127 كضم الخذكيم 753 هيؤة اإلاىاد

 ٌ  68 كضم العالكاث 657 هيؤة الحلى

 51 اللضم اللاهىوي 622 الهيؤة ؤلاداريت

 15 ؤلاصيان 392 هيؤة جلىيت اإلاعلىماث

    295 ريتالهيؤة الخجا
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 ًٍأَ احلكىل:  1-3-1

ما٥ الخالُت :  جٝىم هُإة الحٝى٥ باأِل

ش الحٝى٥ وبالخيعُٞ مْ دواثش وصاسة الىٙي . -1  الخخىُي لّملُاث جىٍى

 الخخىُي إلظشاء الذساظاث امل٢مىُت والجُىلىظُت  -2

ُخاث صمىُت مدذدة بظشاء ال -3  ذساظاث امل٢مىُت والجُىلىظُت وخعب جٜى

 ولْ خىي خٙش آلاباس واملؽاس٠ت في ولْ البرامج ومخابّت جىُٙزها  -4

 ولْ خىي ا٠ما٥ واظخفالح آلاباس واملؽاس٠ت في ولْ بشامجها ومخابّت جىُٙزها  -5

ٗى الُٝام باِما٥ العُىشة امل٢مىُت مً خال٥ مشاٜبت الاهخاط والمٕىه امل٢مىُ -6 ت والٜى

ِلى الٍىاهش التي جادي الى اهخٙاك الاهخاط او جذوي المٕىه امل٢مىُت ودساظتها 

ها  ُاث الالصمت بخفـى  واِىاء الخـى

ت لعىاثل الحٙش والاوّاػ والا٠ما٥ وجُُٝم  -7 اٍو ت والٙحًز اث ال٢ُمُاٍو ظمُْ الٙدـى

 الىٙي والٕاص املشجبي بّملُت الاظخخشاط 

ٚ . 657مالٟ الهُاة            مٌى

 

 وجخ٣ىن مً الاٜعام و الؽّب الخالُت :

 

ل الشثِعُت بحن هُإة الحٝى٥ واداسة الؽش٠ت الّلُا  شعبت ادارة الهيؤة -1 : هي خلٝت الـى

ذ الىاسد والفادس الُىمي وجضوٍذ باقي دواثش  ودواثش الؽش٠ت الاخشي مً خال٥ مخابّت البًر

 الؽش٠ت باالظاباث .

ٚ . 17مالٟ  الؽّبت   مٌى

 

ت للهُإة و٠زل٤ مخابّت الىلبُاث   العلىدشعبت  -2 ت والعىٍى ش الؽهٍش : اِذاد الخٝاٍس

ىد للعُاساث الخاـت بالهُإة .  الخاسظُت الخاـت بالهُإة /واِما٥ بىاٜاث ـٗش الٜى

ٙحن  : 5مالٟ ؼّبت الّٝىد   مٌى
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ما٥ الٙىُت ٠ُٝاط لٕي ساط البئر  كضم هىذصت الىفط : -3 ٜعم ٘جي ًٝىم بااِل

اوي ٜبل  ُاط الجٍش وبّذ الخاهٞ مْ ُٜاط ٘خدت الخاهٞ و٠زل٤ الىمزظت العىدُت ٜو

حرها مً الّملُاث الٙىُت ُاط المٕىه امل٢مىُت املخّلٝت ٔو ان ٜو مالٟ , مّذ٥ الجٍش

ٚ  . 194الٝعم    مٌى

ما٥ املىاوت به مً خال٥ املؽاس٠ت باِذاد  كضم الجيىلىحيا -4 : ًٝىم هزا الٝعم بااِل

ُ٘ت والاؼشاٗ ِلى اِما٥ ٠ؽٚ وجشبُذ مىاْٜ الحٙش خىي الحٙش لالباس الاظخ٢ؽا

وبشامج الجُىلىظُت وجدذًذ مىاْٜ واِماٛ ٜىْ اللباب  في مخخلٚ الحٝى٥ بااللا٘ت 

ما٥ الجُىلىظُت . حرها مً الِا  الى سظم وجدذًض الخشاثي الجُىلىظُت املخخلٙت ٔو

ٚ  . 132مالٟ ٜعم الجُىلىظُا    مٌى

 

ٝىم باِذاد الذساظاث الجُىلىظُت للحٝى٥ وامل٣امً ً كضم الذراصاث الجيىلىحيت : -5

الىٙىُت راث الىابْ الخدلُلي املخخبري مً خال٥ مخففاث ؼّبت املخخلٙت بهذٗ 

ش الحٝى٥ و٠زل٤ ًٝىم الٝعم بذساظت املعبباث  ملؽا١ل مدذدة وراث ِالٜت  جىٍى

 بالحٙش والاهخاط ووابّها ظُىلىجي م٢مجي واًجاد الحلى٥ لها .

ُم دساظاث الىاسدة مً الؽش١اث الىوىُت والاهلُت  واملؽاس٠ت مّهم في جىُٙز و٠زل٤ جُٝ

ٜعم مجها بااللا٘ت الى املؽاس٠ت بالبدىر والذساظاث في ماجمشاث ِاملُت ومدلُت  

ما٥ التي جخق ِمل الٝعم . حرها  الِا  ٔو

ٚ   . 81مالٟ ٜعم الذساظاث الجُىلىظُت   مٌى

 

6-  ٌ : ًٝىم هزا الٝعم ب٣ل ما ًخّلٞ بامل٣امً  كضم هىذصت اإلايامً وجطىير الحلى

ما٥ املىاوت بؽّب الٝعم )  ش الحٝى٥ وباقي الِا ملُاث جىٍى املىخجت والٕحر مىخجت ِو

اء ؼّبت , ؼّبت الذساظاث امل٢مىُت, ؼّبت العُىشة امل٢مىُت الشاهُت, ؼّبت البترو٘حًز

ش الحٝى٥ (  جىٍى

ٚ  . 65مالٟ الٝعم    مٌى

: ًٝىم هزا الٝعم ب٣ا٘ت اِما٥ املخخبراث  ىىعيتكضم البدىر والضيطرة ال -7

اثُت ًِ الىٙي الخام لمً ؼّب الٝعم ) ؼّبت  ت والٙحًز والٙدىؿ ال٢ُمُاٍو
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وؼّبت املىاجْ امل٢مىُت و مىاد الحٙش وؼّبت الىٙي الخام وؼّبت , الخدلُل الالي

 جدالُل اللباب  وؼّبت البدىر وؼّبت الباًىلىجي (

ٚ . 157مالٟ الٝعم    مٌى

 

 ًٍأَ احلفر واالستصالح  2-3-2

ت  حّخبر هزه الهُإة مً الهُإث التي جىٙز الخىي الخاـت بدٙش آلاباس خعب الخىت العىٍى

التي حّذها الؽش٠ت و٠زل٤ جىُٙز اظخفالح وب٠ما٥ آلاباس باإللا٘ت بلى جىُٙز ١ا٘ت 

ما٥ املى١لت ؤلحها مً  الخذماث املخىي لها ١الدعمُذ والجغ وبوّاػ آلاباس و١ا٘ت لِا

اث الخاـت بالحٙش الهُذسوظخاج٣ُي .  جىُٙز الٙدـى

 وؤٜعام الهُإة هي :

ذ الىاسد والفادس الُىمي وؤِذاد املشاظالث  الشعبت ؤلاداريت : -1 جٝىم بمخابّت البًر

 وإلاظاباث بحن الهُإة وباقي دواثش الؽش٠ت . 

هُإة الحٙش : جٝىم هزه الؽّبت بمخابّت ؤِما٥  شعبت العلىد واإلاخابعت الفىيت -2

والاظخفالح الٙىُت واملؽاس٠ت في جىُٙز ومخابّت الخىت ومخابّت ١لٙت آلاباس املىجضة 

ومىاٜٚ الىلبُاث والّٝىد والخخفُق املالي ) بالخيعُٞ مْ هُإة الخخىُي واملالُت 

ت والدؽُٕلُت )بالخيعُٞ مْ الهُإة  ت (  ومخابّت الفٗش ًِ املحزاهُت الاظدشماٍس والخجاٍس

ش جٝذم الّمل بالخيعُٞ مْ هُإة الخخىُي املالُت ( و٠زل٤ ؤِذاد ومخابّت جٝاٍس

. ْ  واملؽاَس

ٚ . 18مالٟ الؽّبت   مٌى

 

ما٥ الخالُت : كضم العملياث الفىيت -3  -:  ًٝىم هزا الٝعم بااِل

 جىُٙز ِملُاث الدعمُذ  -1

 جىُٙز ِملُاث بوّاػ آلاباس الىٙىُت باظخخذام الحامن -2
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اث الهُذسوظخاج٢ُُت لؤلهابِب جىُٙز ِملُاث جدٙحز ؤباس خٝ -3 ً املاء وؤظشاء الٙدـى

 واملدىاث .

 جىُٙز ِملُاث الٙدق الىبٝي وبسظاء العذاداث املخخلٙت في آلاباس الىٙىُت  -4

 هٝل املّذاث واملىاد املخخلٙت مً املخاصن والىسػ بلى مىاْٜ آلاباس  -5

ض وولب املّذاث واملىاد املخخلٙت الالصمت لخىُٙز ِمل الٝعم  -6 مً خال٥ ولبُاث حٍّض

ٝىد خاسظُت وؤهلُت  ِو

ٚ . 318مالٟ الٝعم   مٌى

 

:  ًٝىم هزا الٝعم بإِما٥ جخممً ؤ٠ما٥ واظخفالح  كضم الاصخصالح واهماٌ آلابار -4

ت ودًمىمت إلاهخاط ٘حها .   آلاباس الىٙىُت الّاملت لٕشك اظخمشاٍس

ٚ . 54مالٟ الٝعم   مٌى

 

ٝىم هزا الٝعم بإِما٥ ـُاهت مّذاث آلاباس :  ً كضم صياهت معذاث الحلٌى ورإوش -5

الحٝى٥ ) مّذاث حعمُذ واوّاػ آلاباس ومّذاث خًٝ املاء و ظىاثل الحٙش ومّذاث 

 الىٝل الشُٝل مْ ـُاهت سئوط آلاباس ( .

ٚ . 138مالٟ الٝعم   مٌى

 

ْ  كضم ؤلاهخاج بالرفع الصىاعي -6 :  ًٝىم هزا الٝعم بإِما٥ جإهُل آلاباس لئلهخاط بال٘ش

 ملخخلٚ الحٝى٥ الفىاعي و 

ٚ . 112مالٟ الٝعم   مٌى

 

ت  كضم هىذصت الحفر -7 : ًٝىم الٝعم باألؼشاٗ واملخابّت لخىُٙز خىت الحٙش العىٍى

 باإللا٘ت بلى تهُئت املعخلضماث الهىذظُت لخىُٙز الخىت . 

ٚ . 303مالٟ الٝعم   مٌى
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 ًٍأَ املشاريع :  2-3-4

ْ هى جىُٙز ١ا ْ الجذًذة في الؽش٠ت بما في رل٤ ؤن الىاظب الشثِسخي لهُإة املؽاَس ٘ت املؽاَس

ْ إلاهخاط وميؽأث الخضن والخفذًش بلا٘ت بلى ـُاهت وجإهُل هزه  البجي الخدخُت ومؽاَس

ت ول٣ا٘ت اخخفاـاث املعاخت والخفمُم واملذهُت وبداسة  ت والبدٍش ْ البًر املؽاَس

.ْ  املؽاَس

ت اليعب امل ْ هُإة ٘ىُت مً خال٥ مّ٘ش  ىصِت ِلى مىدعبي الهُإة وهي :حّخبر هُإة املؽاَس

ٚ : 1755مالٟ الهُإة   مٌى

 %0.8 خذمي %5.4 ؤداسي  %93.8 ٘جي        

لى ومً  مً خال٥ اليعب ؤِاله جبحن بان مىدعبي الهُإة مً الٙىُحن حؽٕل اليعبت لِا

ُٙي للهُإة املز١ىسة في ؤِاله . ٚ الٌى  خال٥ الـى

ت  والؽّبت  ًشجبي بم٢خب مذًش الهُإة  الؽّب الشثِعُت وخذة املخابّت والؽّبت إلاداٍس

ٙحن للؽّب ؤِاله هى   ٚ . 68الٙىُت وؼّبت املخخبر إلاوؽاجي خُض ؤن ِذد املٌى  مٌى

ما٥ املذهُت و٠زل٤ كضم الهىذصت اإلاذهيت  -1 :ًٝىم ب٣ا٘ت اِما٥ الفُاهت الخاـت بااِل

ْ الؽش٠ت وبااللا٘ت الى ـُاهت ا ٙت ـُاهت الذوس واملباوي الخابّت ملٜى لؽىاُس والاـس

 0الخابّت للؽش٠ت ول٣ا٘ت ؼّبها املىدؽشة في مىاْٜ الؽش٠ت

ٚ  : 421مالٟ ٜعم الهىذظت املذهُت      مٌى

ت  اللضم البدري  -2 : ًٝىم الٝعم البدشي بفُاهت وجإهُل املىاوئ الىٙىُت والٝىْ البدٍش

ْ املعخٝبلُت الخاـت باملىاوئ الىٙىُت   املعاهذة لها بلا٘ت بلى املؽاَس

ٚ .  467مالٟ الٝعم   مٌى
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: ًٝىم هزا الٝعم باظشاء اِما٥ املعىخاث ب٣ا٘ت ؤهىاِها  كضم اإلاضاخت والخىزيم -3

. 
ً
 وسظم املخىىاث وبهخاط الخشاثي وجىزُٞ املّلىماث واملخىىاث هىذظُا

ٚ  . 132مالٟ ٜعم املعاخت والخىزُٞ             مٌى

ْ الؽش٠ت : ًٝىم هزا الٝعم بإِما٥ إلا  كضم أدارة اإلاشاريع -4 داسة وإلاؼشاٗ ِلى  مؽاَس

 واملىاٜفاث واملٝاوالث .

        ْ ٚ : 61مالٟ ٜعم ؤداسة املؽاَس  مٌى

ان الىٙي و الٕاص واملاء ولٙاٗ الّض٥ ووخذاث كضم الدشييذ -5  : مذ ولحام اهابِب ظٍش

 الىٙي الشوب والخشُٝب الحاس لجمُْ اهابِب الؽش٠ت .      

 ٌٚ .مى  247مالٟ الٝعم         

:  ًٝىم بإِما٥ مخابّت املٝاوالث الخاسظُت والذاخلُت  كضم الخساهاث وأهابيب الىلل -6

ْ جىُٙز اِخما٥ الخضاهاث وؤهابِب الىٝل الشثِعُت في الؽش٠ت .  ملؽاَس

ٚ : 16مالٟ ٜعم الخضاهاث وؤهابِب الىٝل       مٌى

 كضم الخصاميم : -7

ما٥ الخالُت :  ًٝىم ٜعم الخفامُم باأِل

ت .ؤِذاد الخف -1  امُم املخخلٙت للؽش٠ت وامل٣ُاه٢ُُت وإلاوؽاثُت وال٢هشباثُت وال٢ُمُاٍو

ْ والىلبُاث املخخلٙت  -2  ؤِذاد وزاثٞ مىاٜفاث املؽاَس

ش امليؽأث ولاهٍمت إلاهخاظُت للىٝل  -3  دساظت جىٍى

 مّالجت املؽا١ل الٙىُت في الّملُت إلاهخاظُت وولْ املّالجاث والحلى٥ الٙىُت لها  -4

 ة الٙىُت إلداسة الؽش٠ت .جٝذًم املؽىس  -5

ٚ . 145مالٟ الٝعم             مٌى
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: ًٝىم بإِما٥ تهُئت مىاْٜ آلاباس للّٙالُاث إلاهخاظُت وخٙش  كضم الجهذ الهىذس ي -8

ت باإللا٘ت بلى اِخما٥  ُاهت املدىاث وؤِما٥ مذهُت ومخٜٙش معاساث لاهابِب ـو

 الىىاست في الؽش٠ت وخاسظها .

ٚ . 198مالٟ الٝعم   مٌى

 

 اهلًاَ اهليدسًُ :  2-3-5

جٝىم هزة الهُإة بفُاهت املّذاث والخىسبِىاث واملطخاث وال٣ابعاث وم٣اثً الذًض٥ 

ُاهت ١ا٘ت  ُاهت واـالح مىٍىماث العُىشة ومىٍىماث الحماًت ال٣ازىدًت ـو ـو

ذ واِما٥  اًىت وهفب وجفلُذ اظهضة الخبًر مدىاث ال٢هشباء وخىىه هٝل الىاٜت ـو

ت مخخلٙت ٚ : 1339.ًبلٖ مالٟ الهُإة  اداٍس  مٌى

 

ت   ٚ  : 31مالٟ الؽّبت الاداٍس  مٌى

 

 : كضم اإلاعامل الهىذصيت-1

ما٥ الٙىُت ـُاهت وجفلُذ واِما٥ اللحام ال٢هشباجي وججُٙذ مدش١اث  جٝىم ب٣ا٘ت إلِا

ُت المٕي الىاوئ او اِما٥ الخشاوت  ىاِت الخضاهاث الحذًذًت وؤِو املىلذاث ـو

 .الخُٙٙت والشُٝلت 

ٚ : 289مالٟ الٝعم   مٌى

ذ  -2  -:كضم هىذصت االخبًر

ذ والخجمُذ بإهىاِها واهخاط ٔاص  ًٝىم بإِما٥ الفُاهت وهفب وجفلُذ اظهضة الخبًر

 الىتروظحن للٙدق مْ الاظدؽاساث الٙىُت في املجاالث الخاـت بّمل الؽش٠ت.

ٚ : 237مالٟ الٝعم   مٌى

 -كضم الحماًت اليازىدًت: -3
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بفُاهت وجإهُل وجفامُم مىٍىماث الحماًت ال٣ازىدًت في ١ا٘ت مىاْٜ  ًٝىم هزا الٝعم

 الؽش٠ت .

ٚ . 44مالٟ الٝعم    مٌى

 -كضم الهىذصت اإلايياهيىيت: -4

ًٝىم هزا الٝعم بفُاهت املّذاث والخىسبِىاث ومطخاث الىٙىُت ومطخاث الاوٙاء 

٣ُاه٢ُُت واظدبذا٥ و١ابعاث الهىاء وم٣اثً الذًض٥ وارُس الخدمُل ومّذاث املىاوئ امل

 املّذاث املخٝادمت بإخشي ظذًذة.

ٚ . 253مالٟ الٝعم    مٌى

 -: كضم الضيطرة والىظم -5

ًٝىم هزا الٝعم بفُاهت واـالح ِىالث مىٍىماث العُىشة الخاـت بامليؽاث ١ا٘ت 

ْ الجذًذة .  باإللا٘ت بلى هفب وحؽُٕل مىٍىماث العُىشة للمؽاَس

ٚ . 172مالٟ الٝعم    مٌى

 -: لهىذصت الىهربائيتكضم ا -6

ُاهت خىىه هٝل الىاٜت ال٢هشباثُت  ُاهت ١ا٘ت املدىاث ال٢هشباثُت ـو ًٝىم بتهُئت ـو

ُاهت وحؽُٕل مىلذاث الخىلُذ الزاحي وخاـت ملىاوئ الىٙىُت والخذماث ال٢هشباثُت  ـو

ْ الجذًذة.  بااللا٘ت الى تهُئت وهفب مدىاث ٠هشباثُت وخىىه هٝل واٜت للمؽاَس

ٚ . 313م   مالٟ الٝع   مٌى
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 ًٍأَ العنلًات :  2-3-6

ُاهت مّذاث  مً الهُإث املهمت في الؽش٠ت مً خال٥ اِما٥ اٜعامها في اهخاط الىٙي ـو

حرها وجمشل الهُإة الٝعم الا٠بر مً خال٥ مىاّٜها الىٙىُت لحٝى٥ الجغ  الّملُاث ٔو

 واسواوي ومجىىن وجهشان ِمش والىىبه.

 وجٝعم الى  2181مالٟ الهُإة 

  

حن   %97        ٘جي     %3      اداٍس

 

حرها مً  الشعبت الاداريت -1 ش و الىلبُاث ٔو : اظابت الذواثش واِذاد املشاظالث والخٝاٍس

ت .  الامىس الاداٍس

ٚ . 33مالٟ الؽّبت   مٌى

 

: ًٝىم الٝعم باداسة الّملُت  كضم اهخاج ارطاوي واللحيط والطىبه ونهران عمر -2

ٙىُت للحٝى٥ اِاله ) خٝى٥ الجهذ الىوجي ( وجىُٙز ظُاظت الاهخاظُت والدؽُٕلت وال

ش الحٝى٥   هُإة الّملُاث والؽش٠ت بخفىؿ جفذًش الاهخاط وجىٍى

ٚ . 229مالٟ الٝعم   مٌى

 

: ـُاهت املّذاث الذاخلُت في الّملُت الاهخاظُت املخمشلت  كضم صياهت معذاث العملياث -3

خ ول٣ا٘ت املىاْٜ. ِلما بان الٝعم في ِملُاث الّض٥ ومعخىدِاث الخضن واهابِب الط

ٚ  .  301مالٟ الٝعم  , الٌّمل لهُاث الدؽُٕل  مٌى
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ىد الخام الى املىاوئ  كضم ااإلارافئ -4 ىد وخضجها في معخىدِاث الٙاو وضخ الٜى : اظخالم الٜى

الىٙىُت لٕشك الخفذًش .٠ما ٌّمل لهُاث الدؽُٕل ٠ما هى للؽش٠ت وخعب وعب 

 0اهخاظها

ٚ .م 208مالٟ الٝعم   ٌى

: العُىشة ِلى مىاـٙاث الىٙي الذاخل واملفذس مً  كضم الضيطرة الىىعيت للىفط -5

خُض وعبت الامالح واملاء والشواظب .٠زل٤ ٌّمل لهُاث الدؽُٕل ٠ما هىللؽش٠ت 

 0وخعب وعب اهخاظها

ٚ . 47مالٟ الٝعم   مٌى

 : كضم اللياصاث وخرهت الىفط والغاز -6

ُت والخداظب الخجاسي وهفب ؤظهضة الُٝاط ًٝىم الٝعم بةِما٥ ُٜاظاث هٝل املل٢

والّذاداث وهى الجهت املعاولت ًِ مىابٝتها للمّاًحر الّاملُت و معاو٥ ًِ خش٠ت 

٠مُاث الىٙي والٕاص .٠زل٤ ٌّمل لهُاث الدؽُٕل ٠ما هى للؽش٠ت وخعب وعب 

 اهخاظها .

ٚ . 136مالٟ الٝعم   مٌى

 

اث الاهخاط الى املُىاء والخي : اظخالم وضخ الىٙي الخام مً مدى  كضم الخطىط -7

 ٠زل٤ ٌّمل لهُاث الدؽُٕل ٠ما هى للؽش٠ت وخعب وعب اهخاظها .0العتراجُجي

ٚ . 712مالٟ الٝعم  مٌى

ش خٝل مجىىن لمً ظىلت التراخُق الشاهُت كضم مجىىن  -8  0: جىٍى

ٚ .93ًبلٖ ِذد مىدعبي الٝعم   مٌى
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 ًٍأَ املًاه:  2-3-7

حر ٠مُاث ا ملُاه املّاملت  باملىاـٙاث والمٕىه املىلىبت لّملُاث جٝىم هزه الهُإة بخ٘ى

حر ٠مُاث املُاه الخام ل٣ا٘ت مىاْٜ الؽش٠ت  الحًٝ وصٍادة بهخاط الىٙي باإللا٘ت  بلى ج٘ى

ْ  الع٢ىُت  لها و٠زل٤ املُاه الخذمُت .  واملؽاَس

ش املُاه الفالحت للؽشب ول٣ا٘ت املىاْٜ والفُاهت الذوسٍت للمىلذاث ال٢هشب اثُت وج٘ى

 الخىصَُّت .

ٚ  : 767مالٟ الهُإة    مٌى

ٚ . 19  مالن ملر الهيؤة -1  مٌى

: ـُاهت ١ا٘ت مدىاث الطخ ومدىاث الحًٝ وجىُٙز  كضم صياهت اإلاعذاث الهىذصيت -2

بُت . ش مدىاث الحًٝ بااللا٘ت الى اٜامت الذوساث الخذٍس ْ وجىٍى  ١ا٘ت املؽاَس

ٚ . 130مالٟ الٝعم    مٌى

ْ ٠شمت : ًٝىم  كضم خلً اإلااء -3 باملهام الدؽُٕلُت لدؽُٕل ميؽإث مّالجت املُاه في مٜى

شاك املُاه الفىاُِت  شاك الحًٝ في امل٢مً الىٙىي ومّالجت املُاه أل ِلي أل

ْ البرظعُت . شاك املُاه الخذمُت ملٜى  والخذمُت ملىاْٜ الحٝى٥ ومّالجت املُاه أل

ٚ . 207مالٟ الٝعم    مٌى

ت اٜعام هُإة املُاه  كضم صياهت الاهابيب الاوليت -4 ماماث واولٍى  : ـُاهت اهابِب ـو

ٚ . 79مالٟ الٝعم م   مٌى

اث  كضم الضيطرة الىىعيت -5 : جدذًذ مىاـٙاث املاء الخام باظخخذام الٙدـى

ت والباًلىظُت للحفى٥ ِلى املاء لمً مىاـٙاث ماء الحًٝ الى  اٍو ت والٙحًز ال٢ُمُاٍو

ت املجهضة ملىٍىمت الحًٝ .آلاباس الىٙىُت ملىابٝت مىاـٙاث املىاد   ال٢ُمُاٍو

ٚ . 30مالٟ الٝعم   مٌى

: ججهحز املدىاث الاهخاظُت باملُاه الفىاُِت والخذمُت  كضم اإلاياه الصىاعيت والخذميت -6

شاك الاوٙاء  وجىُٝت  وضخ الُاه الخذمُت الى مىاْٜ الؽش٠ت .  أٔل

ُاهت مدىاث املجاسي واهخاط ا  (RO)      ملُاه الّزبت ججهحز الحذاثٞ الخابّت للؽش٠ت ـو
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ٚ  .  302مالٟ الٝعم   مٌى

 كضم الضالمت والاطفاء:  2-3-8

ّالُاث الّمل املخخلٙت بما ًخق  ابت والخٙخِؾ مليؽأث ٘و ًٝىم الٝعم بإِما٥ الٜش

اًت الصحُت الصخفُت  مٙشداث العالمت و٠زل٤ ًٝىم بخإمحن وججهحز معخلضماث الٜى

خم بالعُاٛ  املخضوي باإللا٘ت الى الخ دُٝٞ بالحىادر والاـاباث وجدلُلها وجىزُٝها ٍو

ٙحن الزًً  مً خال٥ وخذة الخدُٝٞ في الحىادر ومخابّت الٙدق الىبي للمٌى

ت الخىشة وجفلُذ اظهضة ومّذاث العالمت .  ًخّشلىن ملخاوش الاؼّاُ واملىاد ال٢ُمُاٍو

ٚ  236مالٟ الٝعم    مٌى

 %0.8     ذميخ      %3.2    اداسي      %96       ٘جي   

 

 قشه الفحص اهليدسٌ:  2-3-9

ب وجإهُل  اث الهىذظُت ملىاْٜ الؽش٠ت الا٘ت الى جذٍس ًٝىم بمخابّت ١ا٘ت اِما٥ الٙدـى

ْ الؽش٠ت .  اللحامحن  ومىابٝت املىاـٙاث للمىاد الىاسدة الى مؽاَس

ٚ 135مالٟ الٝعم    مٌى

 %1.9 اداسي  %98.1 ٘جي

 قشه البًئُ:  2-3-11

ُت البُئُت مْ  ًٝىم الٝعم ْ و٠زل٤ الخشُٝٚ والخِى بذساظت وجُُٝم الازاس البُئُت للمؽاَس

 اصالت امللىزاث البُئُت مً مىاْٜ الؽش٠ت بالخّاون مْ الجهاث راث الاخخفاؿ .

ٚ  151مالٟ الٝعم   مٌى

 %5.3 اداسي       %94.7 ٘جي       
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                 اهلًأَ التجاريُ                               :  2-3-11

ما٥ املخّلٝت بالىلبُاث ومىاٜفاث الؽشاء الخاسظُت  جٝىم هزه الهُاة باهجاص ١ا٘ت الِا

واملدلُت واِالن الىلبُاث واظشاءاث اخشاط املىاد مً املىا٘ز الحذودًت ومخابّت 

 الاظشاءاث مْ املفادٜت .

ٚ : 295مالٟ الهُاة    مٌى

 %1        خذمي       %77        اداسي        %22      ٘جي     

 

 : ًخ٣ىن مً الؽّب الخالُت : ملر  الهيؤة

 ؼّبت اداسة الهُاة - ؤ

 ؼّبت املخابّت - ب

 ؼّبت املخابّت والخيعُٞ / بٕذاد -ط

اث الخارحيت : ًٝىم باظخالم الىلبُاث مً الجهاث الىالبت واظشاءاث اِالجها  كضم اإلاشتًر

لحاظبت بااللا٘ت الى جدلُل وجذُٜٞ الىلبُاث والخيعُٞ مْ الٝعم الٝاهىوي واملّلىماث وا

ومخابّت ظذولت خىاباث الممان وهٙارًتها بااللا٘ت الى اظشاءاث ٘خذ اِخماد ومخاوبت  

ل املشاظالث مً  الىصاسة واملفٗش بزل٤ ومخابّت شحً املىاد واظخالم وزاثٞ الصحً وجدٍى

 الؽش١اث املجهضة الى الجهت الىالبت .

 ٚ مٌى 100مالٟ الٝعم  

: ًٝىم هزا الٝعم باِذاد واـذاس اوامش الؽشاء والّٝىد  كضم العلىد الخارحيت 

 والىلبُاث الخاسظُت بّذ اظخدفا٥ املىا٘ٝاث الشظمُت :

ٚ  42مالٟ الٝعم    مٌى
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اث اإلادليت -4   اث مً  كضم اإلاشتًر : ًٝىم هزا الٝعم باِذاد الىلباث الخاـت باملؽتًر

 ؼترا١ي              .الاظىاٛ املدلُت  والٝىاُ الا 

ٚ 68مالٟ الٝعم    مٌى

ذ  كضم ؤلاخراج -5 ٙاء  ال٢مش١ي للمىاد وؤِذاد الخفاٍس : ًٝىم باظخدفا٥ مىا٘ٝاث إلِا

ال٢مش٠ُت وال٢ؽٚ ال٢مش١ي ِلحها في املُىاء واخشاط املىاد مىه ِبر املىا٘ز الحذودًت 

 لؽش٠خىا وؼش١اث الٝىاُ الىٙىي والتراخُق .

ٚ . 67مالٟ الٝعم    مٌى

 ًٍأَ املىاد :  2-3-12

ّالُاث الؽش٠ت مً داخل  حر ١ا٘ت املىاد الالصمت ألوؽىت ٘و جٝىم هُإة املىاد بإِما٥ ج٘ى

ىد وهٝله بلى مىاْٜ الؽش٠ت ١ا٘ت . باإللا٘ت بلى  حر الٜى الّشاٛ وخاسظه باإللا٘ت بلى ج٘ى

لمىاد املعخلمت جىبُٞ لاظغ والمىابي املخّلٝت بٙدق ومىابٝت املىاـٙاث الٙىُت ل

حر خذماث الىٝل للمىاد واملّذاث بالخيعُٞ مْ هُإة الىٝلُاث ومخّ هذ و٠زل٤ ج٘ى

 .الىٝل

مً ؤِما٥ الهُإة لاخشي هي الُٝام بخضن املىاد الاخخُاوُت ولاظهضة واملّذاث و املىاد 

ً مً خُض الترمحز  ابت ِلى الخٍض ت  في مخاصن الؽش٠ت باإللا٘ت بلى الٜش ال٢ُمُاٍو

ض .وال ب و الخٍّض  خبٍى

ججهحز الجهاث املعخُٙذة ب٣ا٘ت املىاد املىلىبت ومشاٜبت السحب املخضوي باظخمشاس ومؽاس٠ت 

 ١ىادس الهُإة بالجشد املعخمش ِلى املىاد مْ لجان الخذُٜٞ .

شلها للبُْ بالخيعُٞ مْ لجان الؽىب والخشمحن والبُْ.  اظخالم وخضن املىاد املىلىبت ِو

ٚ  : 753مالٟ الهُإة     مٌى

 

 %8   خذمي      %53     ؤداسي     %39      ٘جي  
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وهي وعب ظُذة ومىصِت بحن الٙجي وإلاداسي والخذمي ملا لهزه الهُإة مً ؤِما٥ جٙٛى 

 وعبت الّمل الٙجي .

 وجخ٣ىن هُإة املىاد مً :

ت للهُإة مً خال٥ شعبت أدارة الهيؤة -1 ما٥ إلاداٍس  : جٝىم هزه الؽّبت بمعاولُت لِا

ذ الىاسد والفادس واملشاظالث وؤِذاد إلاظاباث لذواثش الؽش٠ت لاخشي .  البًر

ٚ  : 37مالٟ الؽّبت    مٌى

 

: ًٝىم هزا الٝعم بجشد املىاد املىابٝت للمىاـٙاث الٙىُت املىلىبت و  كضم اإلاخازن  -2

ُبها واملداٍ٘ت ِلحها وججهحزها جباِإ خعب اخخُاظاث لاٜعام  املعخلمت وخضجها وجٌى

 251مالٟ الٝعم , ىُت وخىي الؽش٠ت في جدعحن ؤداء املدىاث وصٍادة إلاهخاطالٙ

. ٚ  مٌى

 

: ٜعم ٘جي معاو٥ ًِ لامىس الٙىُت املّىُت باملىاد مً  كضم هىذصت ارجباط اإلاىاد -3

خال٥ مؽاس٠خه في ؤِما٥ واملىابٝت للمىاد الىاسدة بلى مخاصن الؽش٠ت مدلُا وخاسظُا 

شد املخضوي وجإًُذ الىلبُاث الخاـت بالؽشاء املشاد جىُٙزها و٠زل٤ املؽاس٠ت بإِما٥ الج

ً ودساظت ؤِذاد الشا٠ذة  والخيعُٞ مْ الجهاث الٙىُت في الؽش٠ت مً اظل جىخُذ الخٍض

 0واملفٙشة وؤظشاء آلالُاث املّخمذة مً خال٥ جىبُٞ ؤظاظُاث هٍام املىاد املخ٣امل

ٚ .91مالٟ الٝعم   مٌى

 

ه الؽّبت باظخالم املىاد املؽىىبت ومخلٙاث الّمل : جٝىم هز شعبت اإلاشطىباث -4

وحعلُم املىاد املم٢ً الاظخٙادة مجها بلى ؤٜعام الؽش٠ت وجشمحن وبُْ املىاد املؽىىبت 

ٚ  . 23مالٟ الؽّبت  , واملعتهل٢ت والشا٠ذة  مٌى

 

ً . كضم الضيطرة اإلاخسهيت -5 ض الخٍض  : ِمل هزا الٝعم  هى العُىشة ِلى خش٠ت وحٍّض

ٚ  . 56عم مالٟ الٝ  مٌى
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ذ لهُإة املىاد وؤِما٥  شعبت البرمجت -6 ت ٠إظخماسة لبي الٜى ما٥ إلاداٍس : جٝىم باأِل

ت ًىمُت . ذ للعُاساث املاظشة وؤِما٥ ؤداٍس مل لبي الٜى ش الٙىُت للهُإة ِو  الخٝاٍس

ٙحن. 8مالٟ الؽّبت    مٌى

ىد وجىظُه الحىلُ  شعبت اإلادروكاث : -7 اث الٜى اث لخجهحز جٝىم الؽّبت باهجاص ٜىِى

ىد بلا٘ت بلى الؽش١اث املخّاٜذة ٚ  . 160مالٟ الؽّبت , املىاْٜ بالٜى  مٌى

 

ٝىد الؽشاء الذاخلُت  كضم الاصخالم -8 : ًٝىم الٝعم بإِما٥ اظخالم الّٝىد الخاسظُت ِو

دفها واهجاص املعدىذاث الخاـت بها ومخابّت إلاظشاءاث ٔحر املدعىمت مْ  ومىابٝتها ٘و

ٚ . 127ٟ الٝعم  مال, الجهاث الىالبت  مٌى

 

 ًٍأَ اليكلًات: 2-3-13 

ما٥ الخالُـــــــــت :  -جٝىم هزه الهُإة باإِل

هٝل املىاد والاظهضة واملّذاث الى ١ا٘ت املىاْٜ وهٝل البماجْ مً املىاوئ الى مخاصن  -1

 الؽش٠ت .

ْ الؽش٠ت وبال٢ّغ . -2  هٝل مىدعبحن الؽش٠ت مً دوس ظ٢ىاهم الى مٜى

حر الالُاث واملّ -3 ْ الؽش٠ت .ج٘ى  ذاث ملؽاَس

ُاهت الالُاث . -4  جفلُذ ـو

ذ اٜعام الؽش٠ت وهُإتها بااللُاث الخُٙٙت والشُٝلت واملّذاث الهىذظُت . -5  ٘س

ٚ : 1201مالٟ الهُإة   مٌى

 %1 اداسي  %99 ٘جي
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 -وجخ٣ىن مً الاٜعام والؽّب الخالُت:

ذ مً الهُإث والا الشعبت الاداريت -1 ٜعام الشؤظُت : جٝىم هزه الؽّبت بإظخالم البًر

واٜعام الهُإة والؽّب الشؤظُت واِذاد املشاظالث وال٢خب الخاسظُت وجىٍُم اظخماساث 

ذ وجدذًض مالٟ الهُإة وادخاله الحاظىب ذ للمالٟ الذاثم واملٜى مالٟ , لبي الٜى

ٙحن . 10الؽّبت   مٌى

 

ّذاث : جٝىم بدىٍُم ولباث الؽشاء الخاسظُت واملدلُت لاللُاث وامل الشعبت الفىيت -2

ذ واظخماساث الخدلُل الٙجي للىلباث , ومخابّت جىُٙزها ووبْ اظخماساث لبي الٜى

ٙحن . 9مالٟ الؽّبت   مٌى

ت  شعبت اخصاء الالياث واإلاعذاث -3 ام املشوٍس : ًٝىم هزا الٝعم بدسجُل الاٜس

اث للعُاساث واملّذاث الجذًذة واسظا٥ هزه املىاٜٚ الى الىصاسة بااللا٘ت  والعىٍى

 3مالٟ الؽّبت , لُاث الخاؿ بىصاسة الخخىُي ومخابّت لجان الجشدِمل همام الا

ٙحن .  مٌى

: ًٝىم هزا الٝعم بدىُٙز ولباث هٝل املىاد والاظهضة والّذد  كضم الالياث الثليلت -4

حر  ل٣ا٘ت مىاْٜ الؽش٠ت وهٝل البماجْ مً والى الحٝى٥ في املداٍ٘اث الٕشبُت وج٘ى

ْ بااللا٘ت الى جفل ٚ . 582مالٟ الٝعم , ُذ املّذاث الشُٝلتاملّذاث للمؽاَس  مٌى

اثٚ الخالُت : كضم الالياث الخفيفت -5  -: ًٝىم هزا الٝعم بالٌى

ٙي الؽش٠ت الى ١ا٘ت مىاْٜ ِملهم . -1  هٝل مٌى

 جفلُذ العُاساث الخُٙٙت . -2

 جفلُذ الباـاث . -3

ُاهت العُاسث . -4  ادامت ـو

ٚ . 522مالٟ الٝعم   مٌى

ُذ (مدش١اث العُاساث والالُاث واملّذاث : جفلُذ )ججٙ كضم معامل الىللياث -6

ٚ .65مالٟ ٜعم املّامل , بمخخلٚ اهىاِها بما ٘حها اِما٥ الخشاوت  مٌى
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 ًٍأَ التخطًط واملتابعُ                                              :  14- 3—2

اط  جٝىم هزه الهُإة باِما٥ الخيعُٞ واملخابّت بحن الىصاسة والؽش٠ت جىُٙز املجه 

ش مْ اِذاد ودساظت  ت وجٝذًم الخٝاٍس الاظدشماسي العىىي مْ مخابّت الخىت الاظدشماٍس

ش لخُُٝم  ت باهجاصاث الؽش٠ت واِذاد الخٝاٍس ش العىٍى الجذو٥ الاٜخفادي واِذاد الخٝاٍس

ٚ . 77مالٟ الهُإة , الهجاصاث الؽش٠ت  مٌى

 جخ٣ىن الهُإة مً الاٜعام الاجُت :

: مخابّت وجيعُٞ الاِما٥ التي جىٙزها الؽش١اث الح٣ىمُت  كضم الخيضيم واإلاخابعت -1

 لفالح ؼش٠خىا .

ٚ . 26مالٟ الٝعم    مٌى

 

ما٥ التي ج٣لٚ بها الهُإة وراث  كضم الخخطيط ودراصاث اإلاشاريع -2 : ًٝىم بدىُٙز الِا

ٚ  . 22مالٟ الٝعم , الّالٜت باألمىس الخخىُىُت  مٌى

 اهلًأَ االداريُ:  2-3-15

ت جٝىم هزه الهُإ ت والخذمُت املٝذمت للؽش٠ت وتهخم بالىىاحي الاداٍس ة ب٣ا٘ت الامىس الاداٍس

 بإٜعامها وؼّبها الشؤظُت .

: جٝىم هزه الؽّبت باهجاص اِما٥ الهُإة واِذاد خش٠ت الٝىي الّاملت  الشعبت الاداريت -1

ت ت والعىٍى ش الؽهٍش ذ الؽش٠ت واِذاد الخٝاٍس ذ الىصاسة بااللا٘ت الى بٍش  . ومخابّت بٍش

ٚ . 32مالٟ الؽّبت   مٌى

ت مشل الخُِّىاث الجذًذة  كضم ادارة اإلاىارد البشريت -2 : ًٝىم الٝعم ب٣ا٘ت الامىس الاداٍس

والاخالت ِلى الخٝاِذ و١ل ما ًخق املىدعب في الؽش٠ت مً حّذًل الاظىس واـذاس 

ٚ .   52مالٟ الٝعم , اوامش اللجان والىٝل والخيعِب  مٌى
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بُت خاسط وداخل الّشاٛ ومخابّت  : كضم الخذريب والخطىير -3 ًٝىم باِذاد البرامج الخذٍس

ش ال٣ىادس في اخخفاـاث  بُت وجىٍى الاظاصاث الذساظُت والضماالث ومخابّت البرامج الخذٍس

ت ٚ . 66مالٟ الٝعم , الحاظبت واللٕت الاه٣لحًز  مٌى

ت والخذمُت  كضم الخذماث وؤلاعاشت  للؽش٠ت مشل : ًٝىم هزا الٝعم ب٣ا٘ت لامىس إلاداٍس

 325مالٟ هزا الٝعم  , املخُماث  ودوس الاظتراخت باإللا٘ت بلى مىاْٜ الؽش٠ت لاخشي 

. ٚ  مٌى

خىاء بهاكضم السراعت  -4 , : الُٝام بةوؽاء الحذاثٞ في ١ا٘ت مىاْٜ الؽش٠ت وجشجُبها والِا

ٚ . 103مالٟ الٝعم   مٌى

ّالُاث  ولٝا شعبت اإلاراهس الثلافيت -5 ء املعاولحن في الؽش٠ت : اٜامت مٍّم وؽاواث ٘و

بُت  بالخّاون مْ دواثش الذولت والىصاساث والجامّاث  الا٘ت الى الىذواث والذوساث الخذٍس

 مىٌٚ .  18مالٟ الؽّبت , الٜامت وؽاواتهم في املش٠ض الشٝافي

: مّالجت املشضخى ومخابّت بظاصاتهم وبخالتهم بلى املعدؽُٙاث مْ ججهحز  اللضم الطبي 

ٚ . 26مالٟ الٝعم , ت واملعخلضماث الىبُتالؽش٠ت باألدٍو  مٌى

 

 ًٍأَ تكيًُ املعلىمات :  2-3-16

ما٥ التي جٝىم بهل اٜعامها )ٜعم املّلىماث والخىزُٞ الٙجي,  جٝىم هزه الهُاة بجمُْ الِا

ٜعم املّلىماث والخىزُٞ الاداسي ,ٜعم الاجفاالث ,ٜعم الحاظبت(ومخابّت املشاظالث 

ت بحن الهُاث و   0الهُاث الاخشي الاداٍس

ٚ : 392مالٟ الهُاة    مٌى

 %0,25 خذمي %8,7 اداسي  %91,05 ٘جي
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: الُٝام بجمُْ املّلىماث الخاـت باالباس وادخالها لمً بشامج  كضم الخىزيم الفني -1

الحاظبت و٠زل٤ ـُاهت الحاظباث وادخا٥ املّلىماث الىاسدة مً ٜعم الجغ لمً 

 هُاة الحٝى٥ ِلى الحاظبت .

ت ٜىاِذ البُاهاث وجُُٝم  ىماث والخىزيم ؤلاداري كضم اإلاعل -2 حر وظمْ مجمِى : ًٝىم بخ٘ى

ت وما جدخاظه مً بُاهاث  إ الهُاة إلاداٍس ت بشامج لدعهُل ِمل الؽش٠ت وخفـى مجمِى

ت ؤهٍمت ملىا٠بت الخىىس الخٝجي  واجمخت هزه البُاهاث معخٝبال مً خال٥ مجمِى

ٚ .22مالٟ الٝعم  , وهُتالحاـل في الّالم للجهىك باالداسة الال٢تر  مٌى

 

ما٥ الخالُت : كضم جلىيت اإلاعلىماث -3  : ًٝىم هزا الٝعم بااِل

شاث -1  اداسة وادامت الّمل ِلى العح٘ر

ُاهت ٜىاِذ البُاهاث  -2  بىاء ـو

ْ الال٢ترووي الشظمي للؽش٠ت  -3  بىاء واداسة املٜى

ذ الال٢ترووي -4  اداسة خعاباث البًر

 ٘شاث واظترظاِها ِىذ الحاظت اظشاء الخضن الاخخُاوي لبُاهاث العحر  -5

 اداسة الؽب٣اث الذاخلُت ملش٠ض جٝىُت املّلىماث  -6

 الاؼشاٗ ِلى اداسة وحؽُٕل الخىبُٝاث -7

 اداسة اهٍمت الحماًت  -8

 اداسة خىت الخّافي مً ال٣ىاسر -9

ٚ  . 34مالٟ الٝعم مً   مٌى

: ًٝىم هزا الٝعم ب٣ا٘ت اِما٥ البرمجُت واملّلىماث  كضم الحاصبت واإلاعلىماث -4

اث الخاـت بالشواجب وجضوٍذ ١ا٘ت هُإث الؽش٠ت  و٠زل٤ ًٝىم باِما٥ وبْ ال٢ؽ٘ى

 باملّلىماث والبرمجُاث .

ٚ  : 91مالٟ الٝعم   مٌى
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: ٌّخبر ٜعم الاجفاالث مً الاٜعام املهمت في الؽش٠ت خُض ًٝىم  كضم الاجصالث -5

ُاث املعخعجلت وجإمحن الاجفا٥  بخامحن الاجفاالث بحن الؽش٠ت والىصاسة مً مخابّت البٜر

ٚ . 204مالٟ الٝعم  , بحن الؽش٠ت و١ا٘ت مىاْٜ الؽش٠ت  مٌى

 

 اهلًأَ املالًُ : 2-3-17

جٝىم الهُإة املالُت ب٣ا٘ت الامىس املالُت التي حّمل بها الؽش٠ت مً خال٥ دساظت وجدلُل 

ْ و١لٙتها واُٜامها بااللا٘ت الى دْ٘ الشواجب للمىدعبحن وخعاباث الخىت  املؽاَس

 ل٤ دْ٘ املخففاث الخاـت باملٝاولحن .و٠ز

ٚ : 279مالٟ الهُإة املالُت   مٌى

 %1      خذمي   %60     اداسي      %39  ٘جي   

 

ت للهُاة مً خال٥ املشاظالث  شعبت الاداريت -1 ما٥ الاداٍس : جٝىم الؽّبت ب٣ا٘ت الِا

ش والىُاِت ٚ . 10مالٟ الؽّبت , واظاباث الذواثش في الؽش٠ت و٠زل٤ الخٝاٍس  مٌى

ابت املالُت ومالخٍاث ٜعم  شعبت الخخطيط اإلاخابعت -2 ش الٜش : جٝىم باِما٥ اظابت جٝاٍس

 ً الخذُٜٞ ومشاٜبت الحعاباث الخاـت بالهُإة وؤِذاد الذساظاث ومخابّت املجهٍض

ش ال٢خب للىصاسة مالٟ الؽّبت , واملٝاولحن الىا١لحن واملؽمىلحن بالٝاثمت العىداء وجدٍش

13 . ٚ  مٌى

ٙحن في  اباث الافرادكضم خض -3 ما٥ املالُت التي جخق املٌى : ًٝىم الٝعم ب٣ا٘ت الِا

الؽش٠ت و١ل ماًخّلٞ بشواجب املىدعبحن واظخدٝاٜاتهم بااللا٘ت الى الاظخٝىاِاث 

ٚ والحعاباث الاخشي  حرها مً املفاٍس  0وخعاباث الاًٙاد وامل٣ا٘اث ٔو

64ٚمالٟ الٝعم  مٌى

ا الٝعم باِما٥ اخدعاب ال٣لٙت واِذاد املىاصهت : ًٝىم هز كضم الخياليف واإلايزاهيت -4

ٚ . 47مالٟ الٝعم, بااللا٘ت الى اِما٥ الخإمحن ِلى الحُاة ملىدعبي الؽش٠ت  مٌى
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: ًٝىم هزا الٝعم بفٗش املعخدٝاث للمٝاولحن والؽشاء  كضم الحضاباث العامت -5

خحن ٚ . 90مالٟ الٝعم , املىاد ودْ٘ سواجب العىاٛ واملٜا  مٌى

ْ ومشاٜبت ِملها  الخطت كضم خضاباث -6 : ًٝىم هزا الٝعم بإِذاد الخىي للمؽاَس

ْ بااللا٘ت الى  ٗش ١ا٘ت املعخدٝاث لها و٠زل٤ ـٗش الىلبُاث الخاـت باملؽاَس ـو

ت بّذ املفادٜت ِلحها مً مجلغ الىىاب ومً زم تهُإة  اِما٥ الخىت الاظدشماٍس

ما٥ املىلىبت مخىلباث جىُٙز الخىت مً ظُىلت هٝذًت واِخماد وحعذًذ ظم ُْ الِا

ْ ومشاٜبت املفاٍسٚ بمىء الخخفُفاث املّخمذة بالخىت املفادٛ  لخىُٙز املؽاَس

 ِلحها.

 قشه التدقًل : 2-3-18

ًٝىم الٝعم ب٣ا٘ت اِما٥ الخذُٜٞ الذاخلي للؽش٠ت مً جذُٜٞ املعدىذاث الخاـت 

ال٢مُت  بالفٗش والشواجب والاظىس والعُىشة ِلى املىظىداث املخضهُت ومىابٝاث

حرها مً  اِما٥ الخذُٜٞ ٚ . 127مالٟ الٝعم  , واملالُت للىٙي الخام ٔو  مٌى

 %0.4 خذمي      %97.2      اداسي      %2.4    ٘جي     

 كضم خماًت اإلايشؤث  : 2-3-19

ت .  جٝذًم خذمت خماًت ممخل٣اث الؽش٠ت مً الّبض والعٜش

ٚ 410مالٟ  الٝعم    مٌى

 %50      خذمي       %30         اداسي       %20      ٘جي     

 الكشه الكاىىىٌ:  21 -2-3

حرها مً الجهاث الشظمُت وجٝذًم املؽىسة  جمشُل الؽش٠ت امام الجهاث الٝماثُت   ٔو

ما٥ التي جخّلٞ بّمل الؽش٠ت مً الىاخُت الٝاهىهُت .  الٝاهىهُت و١ا٘ت الِا

ٚ : 51مالٟ الٝعم    مٌى

 %  100اداسي     
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 قشه االسهاٌ :  2-3-21

 ٞ ٞ الؽشاء او البىاء ٘و ٙحن ًِ وٍش ٜعم خذًض حهخم باًجاد ا٘مل العبل الظ٣ان املٌى

ت والٙىُتHOSحّلُماث وهٍام ) ١ادس , ( مً خال٥ ؼّبه املالُت والٝاهىهُت والاداٍس

ٚ . 15الٝعم   مٌى

ىُا" وهي خٝى٥ ري ٜاس  ا" ٘و والحٝى٥   اما الان ٘عِخم الخىٛش الى الحٝى٥ املعخٝلت اداٍس

الخالّت لجىالث التراخُق وهي خٝى٥ جمخل٤ اداسة مؽتر٠ت وجخمخْ بفالخُاث 

ت داخلُت جم٢جها مً  ت وسٜابُت واٜعام ججاٍس واظّه وجدخىي ِلى اٜعام مخالُت واداٍس

اداسة الحٝل والّملُاث الىٙىُت دون الحاظت للهُإث الخابّت لؽش٠ت هٙي الجىىب 

ٙحن الّشاُٜحن وجٝخفش دوس ؼش٠, الجهذ الىوجي ل سواجب املٌى ت هٙي الجىىب في جمٍى

 ُْ ت الشثِعُت مشل الّالواث والت٘ر الّاملحن في هزه الهُإث ٠زل٤ امىسهم الاداٍس

ت واملالُت حرها مً الامىس الاداٍس زل٤ ٘إن الىٝل والحماًت الخاسظُت ٠, وال٢ٙالت ٔو

 . جخ٢ٙلها هٙي الجىىب بِىما جخ٢ٙل الؽش١اث بالحماًت الذاخلُت

 ًٍأَ تشغًل الرمًلُ:  2-3-22

 هُإة حؽُٕل الضبحر -1

 1هُإة حؽُٕل ٔشب الٝشهت -2

 ) حؽ٣لذ الخٝا"( 2هُإة حؽُٕل ٔشب الٝشهت -3

 هُإة خٝى٥ هٙي ري ٜاس . -4

٤ اسجباه اٜعام وسبىها في  2016اما في ِام  ٘ٝذ جم اظخدذار هُإة واٜعام ظذًذة ٘و

 اما٠ً اخشي وحُٕحر اظماء و١االحي :
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 والت الرتاخيص ج: 2-4-1

خُت باٜذامها ِلى اخالت ألب خٝىلها املىخجت  ٜامذ وصاسة الىٙي بخىىة جاٍس

خُض ٜعمذ الحٝى٥ الى , ال٢بحرة في الىظي والجىىب جدذًذا" الى الاظدشماس الاظىبي

خُض اخالذ اخُلذ الحٝى٥ املىخجت , خٝى٥ م٢دؽٙت  مىخجت وخٝى٥ م٢دؽٙت ٔحر مىخجت

( الى اثخالٗ الؽش١اث الّاملُت  1ٔشب الٝشهت, الضبحر, لى ) الشمُلتفي ظىلت التراخُق الاو 

اما الحٝى٥ ٔحر املىخجت التي جخق ؼش٠ت هٙي , ٠ما مىضح في ظذو٥ الجىلت الاولى

الى اثخالٗ الؽش١اث املىضح في ظذو٥ الجىلت , الٕشاٗ (, مجىىن , 2الجىىب ) ٔشب الٝشهت

 الاولى .

 

  



 ـــــ مركز المحور للدراسات والتخطيط االستراتيجيــــــــــــــــــــــــ البصرة نفط شركت في الخام البرميل إنتاج تكاليف

 

73 

 

 ولى للحٝى٥ املىخجت في ؼش٠ت هٙي البفشة( ظىلت التراخُق الا  5ظذو٥ ) 

 

  مً الحٝل 29,69جم الخىاص٥ ًِ خفت ؼش٠ت او٠عُذها٥ في خٝل الضبحر والبالٕت %

امذ ؼش٠ت هٙي البفشة بؽشاء الحفت .   ٜو
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 ( ظىلت التراخُق الشاهُت للحٝى٥ ٔحر املىخجت في ؼش٠ت هٙي البفشة 6ظذو٥ ) 
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وظِخم الخىٛش للخىىه الّامت للبىىد , زه الؽش١اثخُض جم اخالت الحٝى٥ الىٙىُت الى ه

 املؽتر٠ت في الّٝىد العخت اِاله :

  الّٝذ ) ٜبل الخمذًذ الى  20مذة الّٝذ هي ُْ خ جٜى  ظىت ( 25ظىت مً جاٍس

  ُْ الاهخاط هى مشخلخحن : املشخلت الاولى هى الاهخاط الخجاسي بّذ زالر ظىىاث مً جٜى

لى مً الاهخاط بّذ ظبْ ظىىاث مً  اما املشخلت الشاهُت ٘هى , الّٝذ ى٥ للحذ الِا الـى

ُْ الّٝذ  جٜى

  الاهخاط الى ْ , 2017ملُىن بشمُل بالُىم ِام  11تهذٗ الجىلخحن الاولى والشاهُت الى ٘س

 . 2020ملُىن بشمُل بالُىم ِام  6,9ٜبل ان ًخم حّذًل الّٝذ الى 

 إخزها ٠شبذ , بٝا"خعب الحٝل ٠ما مىضح في ظا )اسباح( ًإخز املؽٕل سظم خذمت ٍو

 ًِ ١ل بشمُل مىخج الافي ٘ٛى خي الؽشوُ .

 "ا % 5ًخخلٚ مً خٝل الى اخش ), خي الؽشوُ ٔحر زابذ ٘خم ا٘تراله ًىخٙن ظىٍى

ُْ الّٝذ هى , %(7الى    1,066,000ومشا٥ ِلى رل٤ خٝل الشمُلت خي الؽشوُ ازىاء جٜى

ُْ الّٝذ اـبذ , ب/ي  ي .ب/ 650,000 وبّذ ظبْ ظىىاث مً جٜى

  ٤ الىوجي ِلى خفت مٝذاسها ٜبل حّذًل , % مً سظم الخذمت25ظُدفل الؽٍش

٤ الح٣ىمي الى خىالي   % او ا٠ثر خعب الحٝل .5الّٝذ خٙن خفت الؽٍش

  بت دخل ِلى سظم الخذمت بيعبت م , %35جٙشك لٍش  2010لعىت  19خعب ٜاهىن ٜس

م   . 2011لعىت  5وحّلُماجه ٜس

 ت وارا خفل خالٗ بحن ؼش٠ت هٙي الجىىب واملؽٕل  الّٝذ ٘ٝي في اللٕت الاه٣لحًز

ت الخجاسة الذولُت عي التي ظخّخمذ في الخد٢ُم .  الاظىبي ٘إن اخ٣ام ٔ٘ش

  ًظخفبذ املىظىداث وامليؽأث جابّت للذولت الّشاُٜت ) وصاسة الىٙي ( بّذ الاهتهاء م

 جىُٙز اي مؽشوُ .

 بترو ٚ ٗش مفاٍس خم اظتردادها ١ل ظُٝىم املؽٕل الاظىبي باداسة الحٝل ـو لُت ٍو

 الا٘ت الى سظم الخذمت ., ٘فل مً وصاسة الىٙي ِلى ؼ٣ل هٝذ او هٙي

 ( حؽ٣ل هُإة حؽُٕل مؽتر٠ت في ١ل خٝلGMC ٘حها مً الاظاهب )اشخاؿ ومً  3

 ولها ـالخُاث مدذدة ٘ٛى ـالخُاث املؽٕل ., اشخاؿ 5الّشاُٜحن 
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  ولهُإة , بفشةالشظُى الى هٙي ال ملُىن دوالس لّملُاجه دون  20للمؽٕل الحٞ في ـٗش

 ملُىن دوالس ل٣ل ِملُت ؼشاء او حّاٜذ مُّىت . 80الدؽُٕل املؽتٟر ـالخُت 

  التي ًىلبها الجاهب الّشاقي وبالخالي ًٝىم ٚ املؽٕل ٔحر معاو٥ ًِ ِملُاث الخٜى

ٚ او ٜشاس مّحن .  املؽٕل باظخٝىاُ ٔشاماث ًِ ١ل جٜى

 ُاوُاث والاظخ٢ؽاٗ والحٙش والاهخاط ومّالجت الىٙي املؽٕل ًٝىم باِادة جُُٝم الاخخ

وهي خاسط خذود مدىت , وحعلُمه الى هٙي الجىىب ِىذ هٝىت الدعلُم املدذدة ظلٙا"

وجخ٢ٙل هٙي الجىىب بىٝله الى املعخىدِاث زم خضهه وضخه اما الى مىاوئ , الّض٥ 

الّٝذ ال ًخممً وبالخالي ٘إن , الخفذًش او الى املفافي الذاخلُت ومدىاث ال٢هشباء

ش  .  ِملُاث جفذًش او ج٢ٍش

 . جٝىم ؼش٠ت ٔاص الجىىب باظخالم الٕاص املفاخب الٙاثن ًِ الحاظت والاظخخذام 

 مشل الامالح ووعبت , الخٝا"  جم ولْ مّاًحر للىٙي املىخج مً الحٝى٥ املدالت لالظدشماس

 املاء .

  ت وجٙاـُل الفٗش الى ُت والشاهٍى ظلىت الذولت الّشاُٜت ال جخمْ الاخاالث الِٙش

ابت املالُت او الخذُٜٞ الذاخلي لىصاسة الىٙي او الؽش٠ت خُض جفل , املخمشلت بذًىان الٜش

ت بذون جٙاـُل ٠ما ن الاهٍمت املخبّت , ٘ىاجحر جهاثُت للشواجب والحماًت والّٝىد الشاهٍى

ام املداظبي لهزه الؽش١اث ال جخىابٞ مْ الاهٍمت املخبّت في الذولت الّشاُٜت مشل الىٍ

 املىخذ او حّلُماث جىُٙز املىاصهت .

  مً الخ٣الُٚ املعتردة ١ل 1هىاٟ ج٣لٙت الاُ٘ت في الخ٣الُٚ البترولُت مٝذاسها %

٘إن املبلٖ املعترد له مً ٔحر الاسباح , ٘لى جم ـٗش ملُاس دوالس مً ٜبل املؽٕل, ٘فل

 ملُىن دوالس . 10هى ملُاس و 
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 :  لحالفصل الجا

 ليفطية امليتجة يف طشكة ىفط البصشةاحلكول ا

 

ام ٠مُاث الىٙي املىخجت املترا٠مت واملخبُٝت في ١ل م٢مً مىخج في  ًدىاو٥ هزا الٙفل باالٜس

 .  ١31/12/2015ل خٝل في ؼش٠ت هٙي الجىىب لٕاًت 

شله  80ًبلٖ وىله , خٝل الشمُلت مً الحٝى٥ الّمالٜت ٌّذخلل الرميلت :   ٠14م ِو

 م مً الجضء الجىىبي1954ِام  بذؤ الاهخاط به, تالىبٝاث املىخجًمم ِذد مً , ٠م

ًْٝ , 1972بذؤ الاهخاط به ِام  ( الشمُلت الؽمالُت اما الجضء الؽمالي ), )الشمُلت الجىىبُت (

ملُاس  17وحجم الاخخُاوي املا٠ذ , ٠م ٔشب مداٍ٘ت البفشة 80الحٝل ِلى معا٘ت 

ٝعم الحٝل الى ) الشمُلت الج, بشمُل  ىىبُت والشمُلت الؽمالُت (ٍو

 الرمًلُ اجليىبًُ :  3-1

لى واملؽٗش والّىاء الشابْ (وجيخج مً اسبْ م٣امً سثِعُت وهي     )  الشثِسخي والسجُل الِا

 الشئيشي :  3-1-1

 

 مليىن برميل 10616.6 1/1/2016 ؤلاهخاج الىلي بخاريخ

 مليىن برميل 73.32 1/1/2016 الاخخياطي اإلاثبذ بخاريخ

 مليىن برميل 196.6 2015 ؤلاهخاج خالٌ عام

 ألف ب/ي 538 1/1/2016 الطاكت ؤلاهخاحيت في

 مليىن برميل 1401 1/1/2016 الحلً الىلي بخاريخ

  لًىحذ 2015 الحلً خالٌ عام 
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: خىاص اإلاىمً 
 
 أول

اظُت ٌّخبر هزا امل٢مً مً ا٠بر امل٣امً الىٙىُت املىخجت في ظىىب الّشاٛ وله واٜت بهخ

%( مً مجمُى الىاٜت إلاهخاظُت للحٝى٥ الّاملت في ؼش٠ت هٙي الجىىب 30جٝذس بدىالي )

ذ الحالش.  في الٜى

خإلٚ مً زالزت 3200ًخىاظذ هزا امل٢مً ِلى ِمٞ ) ( م جدذ معخىي ظىذ البدش ٍو

, 600%( وهٙارًت جبلٖ )20مُت جبلٖ)وخذاث سثِعُت سملُت هي )ؤب(, )دط(, )٥ ن( راث معا

( ملي داسسخي للم٢مً 880( ملي داسسخي للىخذاث الشالزت ِلى الخىالي وبمّذ٥ )850,  1000

 ٣٠ل.

بن هزه الىخذاث مٙفىلت بىخذجحن سجُلُخحن في مٍّم ؤظضاء امل٢مً , ًٝذس العم٤ 

( م مٍّمه مً الشمل الفافي الحاوي ِلى الىٙي خُض ًبلٖ 120ال٢لي للم٢مً بدىالي )

 ( م.106اث الشملُت خىالي )ظم٤ الشمل الفافي لهزه الىخذ

 :ؤلاهخاجزاهيا: 

( ؤلٚ ب/. ٠ما وبلٖ 538( ملُىن بشمُل  بمّذ٥ )196.6بلٖ إلاهخاط ال٢لي خال٥ الّام )

 ( بئرا.161ِذد الاباس املعاهمت باالهخاط خال٥ هزا الّام )

 -:2015و  2014الجذو٥ الخالي ًىضح مٝاسهت بحن ؤهخاط ِامي 

 

 الفرق  2014 2015 الضىت

 مليىن برميل  22.4- 219 196.6 مجمىع الاهخاج)مليىن برميل(

 الف برميل 62- 600 538 معذٌ ؤلاهخاج )ألف ب/ ي (
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 الشجيل االعلى :  3-1-2

 ألاهخاج الىلي بخاريخ 1/1/2016 479.28 مليىن برميل

 ألاخخياطي اإلاثبذ بخاريخ 1/1/2016 1662.75 مليىن برميل

 ألاهخاج خالٌ عام 2015 22.48 مليىن برميل

 الطاكتالاهخاحيت في 1/1/2016 61.6 الف ب/ي

 الحلً الىلي بخاريخ 1/1/2016 لًىحذ 

 الحلً خالٌ عام 2015 لًىحذ 

 

 -خىاص اإلاىمً: أول:

ْٝ ٘ٛى امل٢مً 2950ًخىاظذ امل٢مً ِلى مّذ٥ ِمٞ ) ( مترا جدذ ظىذ البدش ٍو

بلٖ وىله خىالي ) شله خىالي )( ٠م 45الشثِسخي مباؼشة ٍو ( 100( ٠م وظم٢ه ال٢لي )15ِو

خمحز باصدًاد وعبت السجُل بلى الشمل مٝاسهت بامل٢مً الشثِسخي خُض ًخ٣ىن مً ظبّت  متر ٍو

بلٖ ٥1, 1ٗ, 1وخذاث ظُىلىظُت, بال بن الىٙي ًخىاظذ في زالزت مجها ٘ٝي هي ) م ث ( ٍو

معامُت امل٢مً بدىالي ( مترا, جٝذس 25العم٤ الفافي الحاوي ِلى الىٙي ٘حها خىالي )

 ( ملي داسسخي.200%( وهٙارًخه بدىالي )15)

 

 -ألاهخاج:-زاهيا 

 

( ملُىن بشمُل, بمّذ٥  22.48بلٖ مجمُى لاهخاط خال٥ هزا الّام هى) -1

 ( الٚ ب/ي. 61.6)

 ( بئرا" .32هخاط خال٥ هزا الّام  )بلٖ ِذد الاباس املعاهمت باال  -2
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 املظشف : 3-1-3

 ألاهخاج الىلي بخاريخ 1/1/2016 263 مليىن برميل

 ألاخخياطي اإلاثبذ بخاريخ 1/1/2016 1285.98 مليىن برميل

 ألاهخاج خالٌ عام 2015 21.7 مليىن برميل

 الطاكتالاهخاحيت في 1/1/2016 59.4 الف ب/ي

 الحلً الىلي بخاريخ 1/1/2016 لًىحذ 

 الحلً خالٌ عام 2015 لًىحذ 

 

: خىاص اإلاىمً:
 
 -أول

( م جدذ ظىذ البدش 2200ًخىاظذ م٢مً مؽٗش في خٝل الشمُلت الجىىبي الى ِمٞ )

با, و ًخ٣ىن مً صخىس ١لعُه مّٝذة التر٠ُب, ًبلٖ اظمالي ظم٢ها خىالي ) ( م, 120جٍٝش

شله خىالي )٠م(٠25ما و ًبلٖ وى٥ هزا امل٢مً خىالي ) ( ٠م. ًٝعم امل٢مً الى 15ِى

خحن ِلى الىٙي, ًبلٖ ظم٤ MA( ,)MB1وخذجحن ظُىلىظُخحن ؤظاظِخحن هما ) ( خاٍو

( ملي 100%( و هٙارًت خىالي )22.5( م و هي راث معامُت جبلٖ )25( خىالي )MB1الىخذة )

( م 26 - 6( ٘هي ٘اٜذة للفٙاث امل٢مىُه و ظم٢ها ًتراوح ما بحن )MAداسسخي, ؤما الىخذة )

 (%.20 -10.5و معامُتها جتراوح ما بحن )

 

 :
 
 -ألاهخاج:زاهيا

 

( ملُىن بشمُل, بمّذ٥  21.7هى) 2015بلٖ مجمُى لاهخاط خال٥ هزا ِام  -1

 ( الٚ ب/ي. 59.4)

 ( بئرا" .28هخاط خال٥ هزا الّام  ) بلٖ ِذد الاباس املعاهمت باال  -2
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 الجذو٥ الخالي ًىضح الخالي مٝاسهت بحن بهخاط الّام الحالي واملاضخي

 الفرق  2014 2015 الضىت

برميل( مجمىع الاهخاج )مليىن   21.7 17.7 4 

 10.1 48.6 59.4 معذٌ ؤلاهخاج )ألف ب/ ي (

 

 العطاء الشابع : 3-1-4

 مليىن برميل 57.84 1/1/2016 ؤلاهخاج الىلي بخاريخ

 مليىن برميل 395.27 1/1/2016 الاخخياطي اإلاثبذ بخاريخ

 مليىن برميل 9.76 2015 ؤلاهخاج خالٌ عام

 ألف ب/ي 26.7 1/1/2016 الطاكت ؤلاهخاحيت في

 

 -خىاص اإلاىمً : -اول : 

خإلٚ مً 3300 – 3150ًخىاظذ امل٢مً ِلى ِمٞ ) ( م جدذ معخىي ظىذ البدش, ٍو

وخذجحن م٢مىِخحن هما الّمى السجُلي املخىظي والّمى الشملي الاظٙل, ًٝعم الّمى 

خ٣ىن مً صخىس سجُلُت  ت ٍو السجُلي املخىظي الى اخذ ِؽش وخذة ظُىلىظُت زاهٍى

بلٖ ظم٤ الىبٝت الشملُت )و   200( والىٙارًت )15.4( م ومعامُتها خىالي )30-24سملُت, ٍو

خ٣ىن بفىسة ِامت  ت, ٍو ٝعم الّمى الشملي الاظٙل الى ظبّت وخذاث زاهٍى ملي داسسخي ( ٍو

%( 16.8( م ومّذ٥ معامُتها)74-60مً وخذاث سملُت ًتراوح ظم٤ الشمل ُ٘ه بحن )

 .  ( ملي داسسخي360وهٙارًتها )

جم ا٠دؽاٗ م٢مً الّىاء الشابْ مىز بذاًت الحٙش في خٝل الشمُلت الجىىبي خُض 

الزي ولْ لئلهخاط مً امل٢مً في آراس/  94البئر سط / زم  72, 21, 4, 2باس سط/اختٛر في آلا 
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ان في اًاس/ 1979 ٚ ًِ الجٍش ً سط/ 2002وفي ِام/  2001وجٜى  263, 259جم خٙش البئًر

 ألو٥ مشة.  2003اب / الزي جم اهخاظهما في

 

 إلهخاج :  زاهيا :

( 26.7( ملُــــــــىن بشمُــــــــل  بمّــــــــذ٥ ) 9.7)   2015بلــــــــٖ إلاهخــــــــاط ال٢لــــــــي خــــــــال٥ ِــــــــام   -1

 .   ؤلٚ ب/ ًىم

 ( بئر. 6هخاط خال٥ هزا الّام  )  بلٖ ِذد الاباس املعاهمت باال  -2

ام  2015الجذو٥ الخالي ًىضح مٝاسهت بحن بهخاط ِام   -:2014ِو

 

 الفرق  2014 2015 الضىت    

 2.1 7.52 9.7 مجمىع الاهخاج)مليىن برميل(

 6 20.6 26.7 معذٌ ؤلاهخاج )ألف ب/ ي (

 

 الشنالًُ : الرمًلُ  3-2

لى وهي ) الشثِسخي واملؽٗش وبً ِمش  م٣امً سثِعُت اسبْوجيخج مً   ( والسجُل الِا

 الشئيشي : 3-2-1

 مليىن برميل 3677.85 1/1/2016 ؤلاهخاج الىلي بخاريخ

 مليىن برميل 144.85- 1/1/2016 الاخخياطي اإلاثبذ بخاريخ

 مليىن برميل 159.19 2015 ؤلاهخاج خالٌ عام

 ألف ب/ي 436 1/1/2016 الطاكت ؤلاهخاحيت في

 مليىن برميل 2549.04 1/1/2016 الحلً الىلي بخاريخ

 مليىن برميل 144.8 2015 الحلً خالٌ عام 
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  -أول: خىاص اإلاىمً:

لشمُلت الؽمالي امخذاد وبُُّا للم٢مً الشثِسخي في خٝل اامل٢مً الشثِسخي في خٝل  ٌّخبر 

ْٝ ِلى 10( ٠م وبّشك )40لشمُلت الجىىبي, ًبلٖ وى٥ امل٢مً خىالي    ) ا با ٍو ( ٠م جٍٝش

 (م جدذ معخىي ظىذ البدش.3250 -3100ِمٞ ًتراوح بحن )

)٥ ن( جٙفل بُجها وخذجان ًخإلٚ امل٢مً مً زالر وخذاث م٢مىُت هي )ؤب(, )دط( و 

سجُلُخان في ألب ؤظضاء امل٢مً هما )ط( و )ٟ(. ًبلٖ مّذ٥ العم٤ الفافي للم٢مً 

با ورو معامُت ًبلٖ مّذلها )58خىالي ) ( ملي داسسخي 500%( ومّذ٥ وهٙارًت )19(م جٍٝش

الخَ اصدًاد وعبت السجُل بلى الشمل باججاه ؼما٥ امل٢مً. جىظذ ؤظٙل  با. ٍو جٍٝش

ت راث هٙارًت مىخٙمت الًم٢ً ؤصاختها باملـاء, ٜذسث الىخذ اث امل٢مىُت املىخجت وبٝت ٜحًر

وعبتها بلى الىبٝت الىٙىُت في الىخذاث امل٢مىُت املىخجـت )ؤب(, )دط(, )٥ ن( بدىالي 

ـُت للىٙي في %7.5( , )%28.2( ,)9.3) %( ِلى الخـىالي ومً الجذًش بالز٠ش بن ال٢شا٘ت الىِى

 ( .0.879( بِىما جبلٖ في وخذة )٥ ن( خىالي )0.855( و )دط ( جبلٖ )الىخذجحن )ؤ ب

 

 -ؤلاهخاج:  زاهيا:

 

( بٝذس 2015بلٖ مجمُى إلاهخاط مً امل٢مً الشثِسخي لحٝل الشمُلت الؽمالُت خال٥ الّام )

ادة  ٜذسها436( ملُىن بشمُل وبمّذ٥ بهخاط )159.15) ( ملُىن 32.75) ( ؤلٚ ب/ي اي بٍض

( بئرا بهخاظُا 97بمعاهمت ) ( ؤلٚ ب/ي ِلى الخىالي ًِ بهخاط الّام املاضخي89.7بشمُل و)

ىضح الجذو٥ الخالي مٝاسهت بحن بهخاط الّام الحالي واملاضخي  .ٍو

 الفرق  2014 2015 الضىت

 32.75 126.4 159.15 مجمىع الاهخاج)مليىن برميل(

 90.22 345.3 436 معذٌ ؤلاهخاج )ألف ب/ ي (
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 املظشف 2-2-2

 مليىن برميل 1049.74 1/1/2016 ؤلاهخاج الىلي بخاريخ

 مليىن برميل 6978.26 1/1/2016 الاخخياطي اإلاثبذ بخاريخ

 مليىن برميل 59.94 2015 ؤلاهخاج خالٌ عام

 ألف ب/ي 164 1/1/2016 الطاكت ؤلاهخاحيت في

 مليىن برميل 178.94 1/1/2016 الحلً الىلي بخاريخ

 مليىن برميل 103 2015 الحلً خالٌ عام 
 

: خىاص اإلاىمً :
 
 أول

/خٝل الشمُلت الؽمالي مً امل٣امً الشثِعُت في ظىىب الّشاٛ ًمخذ  ٌّخبر م٢مً املؽٗش

ّشك ؤ٠ثر مً )40ملعا٘ت) با جدذ 2200(٠م ًخىاظذ ِلى ِمٞ )15( ٠م َو ( مترا جٍٝش

 معخىي ظىذ البدش.

( مترا, وهي راث لُصُىلىظُت 80)ًخ٣ىن مً وبٝاث ١لعُت ًفل مّذ٥ ظم٢ها بلى خىالي 

ت  مّٝذة وخىاؿ م٢مىُت مخباًىت, ٘مجها الصخىس راث املعامُت والىٙاًت الجُذة الحاٍو

 ِلى الىٙي , ومجها الصخىس الفماء الفلذة ِذًمت املعامُت.

خىاظذ الىٙي بفىسة  ًخإلٚ امل٢مً مً وخذجحن مىخجخحن سثِعِخحن هما )م ؤ( و)م ب( ٍو

( 45%( والىٙارًت البالٕت خىالي ) 16.5)م ب( راث املعامُت البالٕت )  ؤظاظُت في الىخذة

بلٖ ظم٤ الّىاء الفافي خىالي  3(ٔم/ظم0.897ملي داسسخي, و٠شا٘ت الىٙي املىخج ) . ٍو

با.45)  ( مترا جٍٝش

 

( 164( ملُىن بشمُل وبمّذ٥ )59.94بلٖ مجمُى الاهخاط خال٥ الّام خىالي )  -ؤلاهخاج:زاهيا:

اده ٜذسها )الٚ ب/ي  ( بئرا" 76( الٚ ب/ي ًِ ؤهخاط الّام املاضخي مً خال٥ )57.1بٍض

بحن 1049.74بدذود ) 1/1/2016وبزل٤ ٣ًىن مجمُى الاهخاط ال٢لي لٕاًت  ( ملُىن بشمُل ٍو

 الجذو٥ الخالي مٝاسهه بحن ؤهخاط الّام الحالي واملاضخي .
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 الفرق  2014 2015 الضىت

 20,92 39.02 59.94 مجمىع الاهخاج)مليىن برميل(

 57.1 106.9 164 معذٌ ؤلاهخاج )ألف ب/ ي (

 

 بً عنش 3-2-3

 ؤلاهخاج الىلي بخاريخ 1/1/2016 24.985 مليىن برميل    

 الاخخياطي اإلاثبذ بخاريخ 1/1/2016 109.015 مليىن برميل    

 ؤلاهخاج خالٌ العام 2015   0.72 مليىن برميل    

 الطاكت ؤلاهخاحيت بخاريخ - 1/1/2016    1.97 ألف ب/ي     

  -الخىاص اإلاىمىيت : -أول:

 

ًخ٣ىن م٢مً بً ِمش في خٝل الشمُلت الؽمالي مً جخابْ وبٝي للسجُل والصخىس       

وهما , الشملُت والتي ًم٢ً جٝعُمها بلى خمعه وخذاث ازىحن مجهما راث ـٙاث م٢مىُه

ومّذ٥ املعامُت , ( م63, 80) ٤ ــُت وبعموالىخذة السجُلُت الشمل تعُِوخذة الشمل الشث

ْٝ معخىي  827, 914( % وبمّذ٥ هٙارًت ) 16.2, 19.5) ( ملي داسسخي ِلى الخىالي. ٍو

 ( م مً معخىي ظىذ البدش. 2806جماط الىٙي باملاء ِلى الّمٞ )

 

 -ؤلاهخاج:زاهيا:

 

ً ـ( بلٚ ب /ي م1.97) ّذ٥ـ( ملُىن بشمُل , وبم0.72ام )ـبلٖ مجمُى إلاهخاط خال٥ الّـــ    

واملشبىه ِلى املدىت الخامعت وبزل٤ ٣ًىن مجمُى إلاهخاط ال٢لي  489سػ / البئر  ال٥ ـخ

 2015مً امل٢مً ختى جهاًت ِام / 
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ادة في اهخاط البئر مٝذاسها  ( ملُىن بشمُل.24.985) ملُىن بشمُل   0.174خُض ان هىاٟ ٍص

 ًِ الّام املاضخي.

 

 الشجيل االعلى 2-2-4

 مليىن برميل 35.405 1/1/2016 هخاج اإلاتراهمؤلا 

 مليىن برميل 397.595 1/1/2016 الاخخياطي اإلاثبذ

 مليىن برميل 8.18 2015 ؤلاهخاج خالٌ عام

 ألف ب/ي 22 1/1/2016 الطاكت الاهخاحيت

 

  -أول: خىاص اإلاىمً:

 

مخذ )  3000ًْٝ امل٢مً ِلى ِمٞ )   ( 30٠( م جدذ معخىي ظىذ البدش , ٍو
ً
م وىال

 مً خٝل الشمُلت الؽمالُت بعم٤ ٠لي ٜذسه )  10وخىالي ) 
ً
 ( م . 100( ٠م ِشلا

ي زالزت مجهـا وهي ) ٗ , ٥ , م ًخ٣ىن امل٢مً مً ظبْ وخذاث ظُىلىظُت ًخىاظذ الىٙي ف

( م ِلى الخىالي وجٙفل وخذحي ) ٗ , ٥ ( وخذاث 50,  15,  13( بعم٤ ٜذسه ) ث

 بإن ١ل وخذة جخ٣ىن مً سجُلُتبِىما جْٝ وخذة ) ٥ 
ً
( ِلى ) م ث ( دون ٘فل ِلما

وبٝاث سملُت وسجُلُت مخىاوبت , خُض ًخٕحر ظم٤ وخىاؿ صخىس الىبٝاث الشملُت 

ْ بلى ؤخش .  ت مً مٜى  والسجُلُت بعِش

, ( ملي داسسخي 150وهٙارًت بدذود ) ( %  16ًٝذس مّذ٥ معامُت الصخىس الشملُت خىالي ) 

 .  API = 33ºلي وجبلٖ ٠شا٘ت الىٙي خىا

 

 -زاهيا:ؤلاهخاج: 

( ملُىن بشمُل وبمّذ٥ بهخاط 8.18بلٖ مجمُى إلاهخاط مً امل٢مً خال٥ هزا الّام  )

ادة مٝذاساها ) 35.405( ؤلٚ ب/ ي ل٣ُىن مجمُى إلاهخاط املترا٠م )22) ( ملُىن بشمُل بٍض
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ملعاهمت في الاهخاط ( الٚ ب/ي  ًِ مّذ٥ اهخاط الّام املاضخي ِلما" ؤن ِذد الاباس ا16.31

 .( ؤباس والجذو٥ الخالي ًىضح الٙٛش بحن ؤهخاط الّام املاضخي والحالي10هي )

 

 الفرق  2014 2015 الضىت

 مليىن برميل  6.1+  2.076 8,18 مجمىع الاهخاج)مليىن برميل(

 الف برميل  16.31+  5.69 22 معذٌ ؤلاهخاج )ألف ب/ ي (

 

  : حكل الزبري 3-3

٠م ٔشب مداٍ٘ت البفشة وخذود هزا الحٝل هي مىاوٞ  0ل ِلى بّذ ًْٝ هزا الحٝ

دُت, الؽُّبت, )الحماس مخذ ختى الحذود الّشاُٜت ال٣ٍى ٙىان ( ٍو  65وىله , الشا٘مُت ـو

شله  ًبلٖ , م1951وبذؤ باالهخاط ِام , م1949ا٠دؽٚ الحٝل ِام , ٠م ٠18م ِو

, مىخجت م٣امًبحر الىٙىي مً اسبْ ًخ٣ىن خٝل الض , ملُاس بشمُل هٙي 4الاخخُاوي املا٠ذ 

  و١االحي :

 

 املظشف :  3-3-1

 مليىن برميل 573.92 1/1/2016 ؤلاهخاج اإلاتراهم الىلي بخاريخ

 مليىن برميل 1088.02 1/1/2016 الاخخياطي اإلاثبذ في

 مليىن برميل 55.77 2015 ؤلاهخاج خالٌ عام

 ألف ب/ي 160 1/1/2016 الطاكت ؤلاهخاحيت في

 مليىن برميل 49.36 2015 ً خالٌ العامالحل

 مليىن برميل 116.22 1/1/2016 الحلً الىلي بخاريخ
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: خىاص اإلاىمً  :
 
  -أول

( م جدذ معخىي ظىذ البدش 2200خىاظذ م٢مً املؽٗش في خٝل الضبحر ِلى ِمٞ )ً 

مخذ ملعا٘ت ) بلٖ العم٤ ال٢ٍب( ٠م جٝش 15-10( ٠م وبّشك ًترواح بحن )35ٍو . ٍو
ً
لي ا

ت ِلى الىٙي بدىالي )86للم٢مً خىالي ) ٝذس ظم٤ الىبٝت الحاٍو ( متر خُض 63( متر ٍو

( متر ومّذ٥ 24( ًبلٖ ظم٢ها الفافي )م ؤ ًخإلٚ مً وخذجحن ١لعِخحن سثِعِخحن هما )

( متر 39%( و)م ب( ًبلٖ ظم٢ها الفافي )24( ملي داسسخي ومّذ٥ معامُتها )31هٙارًتها )

 %( .19ملي داسسخي ومّذ٥ معامُتها )( 38ومّذ٥ هٙارًتها )

حن مخخلٙحن في الىخذة )م ؤ( ِلى الّمٞ   ًخىاظذ معخىي جماط الىٙي واملاء ِلى معخٍى

( م جدذ معخىي ظىذ البدش 2230( م جدذ معخىي ظىذ البدش ؼما٥ الحٝل و )2395)

 في الجضء الجىىبي مً ٜبت الؽُّبت خُض جٙفل بُجهما سحىاث راث خىاؿ سدًئت, ُ٘ما

( م جدذ معخىي 2430ًْٝ معخىي جماط الىٙي واملاء في الىخذة  ) م ب( ِلى الّمٞ )

 ظىذ البدش.

 

 
 
 ؤلاهخاج : -زاهيا

( ملُـــــىن بشمُـــــل , ؤي بمّـــــذ٥ 55.77بلـــــٖ مجمـــــُى إلاهخـــــاط مـــــً امل٢مـــــً خـــــال٥ هـــــزا الّـــــام ) 

ـــادة مٝـــذساها          )  ( ؤلـــٚ ب/ي 152.79) ذًـــذة ( الـــٚ ب/ي هدُجـــت سبـــي آبـــاس ظ 12,1بٍض

 (573.92خـــــىالي ) 1/1/2016لالهخــــاط  وبــــزل٤ ٣ًـــــىن مجمــــُى لاهخـــــاط ال٢لــــي للم٢مـــــً لٕاًــــت 

 (بئرؤ. 70ملُىن بشمُل  ورل٤ مً خال٥ )

 

 الشجيل االعلى    4-3-2

 مليىن برميل 19.55 1/1/2016 بخاريخ ألاهخاج الىلي اإلاتراهم 

 مليىن برميل 0.305 2015 ألاهخاج خالٌ العام

 الف ب/ي 1 1/1/2015 خاحيتالطاكت الاه
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 الاهخاج :

( الٚ 0.836(  ملُىن بشمُل ,اي بمّذ٥ )0.305بلٖ الاهخاط مً امل٢مً خال٥ الّام خىالي )

وبزل٤ ٣ًىن , ( الٚ ب/ي ًِ مّذ٥ اهخاط الّام املاضخي 0,026بدىالي )  وهى اٜلب /ي 

( ملُىن بشمُل مً خال٥  19.55خىالي )  1/1/2016مجمُى الاهخاط ال٢لي مً امل٢مً لٕاًت 

ً هما صبحر /   .62, 12بئًر

 

 العطاء الجالح  3-3-3

 مليىن برميل 1638.05 2016/ 1/1 ؤلاهخاج الىلي بخاريخ

 مليىن برميل 1249.93 2016/ 1/1 الاخخياطي اإلاثبذ بخاريخ

 مليىن برميل 54.3 2015 ؤلاهخاج خالٌ عام

 يألف ب/ 149.4 2015 معذٌ الاهخاج خالٌ عام

 ألف ب/ي 150 2016/ 1/1 الطاكت ألاهخاحيت بخاريخ

 مليىن برميل 335.54 2016/ 1/1 الحلً الىلي بخاريخ

 مليىن برميل 76.83 2015 الحلً خالٌ عام

 

 -أول : خىاص اإلاىمً :

( متر جدذ معخىي ظىذ 3300ًخىاظذ م٢مً الّىاء الشالض في خٝل الضبحر ِلى ِمٞ )

خ٣ىن مً وُت   وىلُت جمخذ باججاه البدش , ٍو

( ًبلٖ وىلها خىالي ) –)ؼما٥ ٔشب  شلها )70ظىىب ؼٛش ( ٠م , وجمم ؤسبّت 10( ٠م ِو

 ٜبت الؽُّبت زم ٜبت 
ً
ٜبب بهخاظُت ؤـٕشها ٜبت الحماس التي جْٝ ؼما٥ الحٝل جلحها ظىىبا

 ٜبت ـٙىان , خاسوت )
ً
 ( .1.8الشا٘مُت واخحرا

ُت وسجُلُت مّٝذة , ًبلٖ مّذ٥ ظم٢ها ال٢لي ًخ٣ىن م٢مً الّىاء الشالض مً وخذاث سمل

ت ِلى الىٙي  )110)  وهي راث معامُت 55( م بِىما ًبلٖ ظم٤ الىخذاث الحاٍو
ً
با ( م جٍٝش

 ( ملي داسسخي .250(% وهٙارًت بمّذ٥ )20-15جتراوح بحن )



 ـــــ مركز المحور للدراسات والتخطيط االستراتيجيــــــــــــــــــــــــ البصرة نفط شركت في الخام البرميل إنتاج تكاليف

 

90 

 

( وخذة ظُىلىظُت مخباًىت , بال ؤن الىخذاث 14ًخإلٚ م٢مً الّىاء الشالض مً ) 

( مً هاخُت L, H( ؤ٠برها الىخذجان )   (N, L, J, H, A+B لشثِعُت ٘حها خمعت وهيامل٢مىُت ا

 املخضون الىٙىي .

لي في ٜبت الشا٘مُت ِلى الّمٞ ) ( م جدذ 3320ًْٝ معخىي جماط الىٙي واملاء لـا

( ؤما في L( م في الىخذة )3355( ُ٘ما ًْٝ ِلى الّمٞ  )Hمعخىي ظىذ البدش في الىخذة )

( م جدذ 3374 , 3360) ٞبت والحماس ٘ان معخىي الخماط ًْٝ ِلى الّمٜبتي الؽُّ

( ِلى الخىالي . ٠ما ؤن مّذ٥ معخىي جماط L, Hمعخىي ظىذ البدش في  الىخذجحن )

( التي H( م جدذ معخىي ظىذ البدش في الىخذة )3221الىٙي واملاء في ٜبت ـٙىان ًبلٖ )

ت ِلى الىٙي في  هزه الٝبت . حّخبر الىخذة الشثِعُت الحاٍو

 

   -زاهيا:ؤلاهخاج:

( 149.4( ملُىن بشمُل ؤي بمّذ٥ اهخاط ٜذسه  )54.3بلٖ مجمُى إلاهخاط خال٥ هزا الّام )

( بئرا ِامله وبزل٤ ٣ًىن مجمُى 70ًِ مّذ٥ بهخاط الّام املاضخي مً خال٥ )ؤلٚ ب/ي 

 (ملُىن بشمُل .1638.05لاهخاط ال٢لي مً امل٢مً لٕاًت جهاًت الّام )

 

 العطاء الشابع  3-3-4

 مليىن برميل 99.47 1/1/2016 ؤلاهخاج الىلي اإلاتراهم بخاريخ

 مليىن برميل 318.53 1/1/2016 الاخخياطي اإلاثبذ بخاريخ

 مليىن برميل 3.3 2015 ؤلاهخاج خالٌ عام

 ألف ب/ي 9.041 2015 معذٌ ألاهخاج خالٌ عام

 ألف ب/ي 9 1/1/2016 الطاكت ؤلاهخاحيت في
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: خىاص اإلاىمً  :أو 
 
  -ل

مخذ ملعا٘ت 3400ًخىاظذ م٢مً الّىاء الشابْ ِلى ِمٞ ) ( م جدذ معخىي ظىذ البدش ٍو

با وبّشك 48) ( ٠م .ًخ٣ىن هزا الّمى مً وخذاث سملُت 12-10ترواح بحن  )ً( ٠م جٍٝش

بلٖ ظم٢ه خىالي ) ت ِلى الىٙي خىالي 65وسجُلُت مّٝذة ٍو ( م وظم٤ الىخذاث الحاٍو

 ( ملي دساسخي .400%( وهٙارًت بمّذ٥ ) 18 -15, وراث معامُت جترواح بحن )( م 30)

خ٣ىن مً ِذد مً Z\6,Z\5ًْٝ امل٢مً لمً الّمى الشملي لاظٙل بحن الذالخحن ) ( ٍو

( .لٝذ بُيذ الذساظت امل٢مىُت الخٙفُلُت للّىاء 2C, 2E, 2O ,2M  ,2 Iالىخذاث ؤهمها    )

(م 12لضبحر في ٜبت ـٙىان ان اٜصخى ظم٤ للّىاء الفافي )الشالض والّىاء الشابْ / خٝل ا

( ٠ما ًْٝ اوواء معخىي لخماط الىٙي واملاء ِلى الّمٞ  59للّىاء الشابْ في البئر )صبحر/

 181,180,179,178,177(م جدذ معخىي ظىذ البدش .وبّذ خٙش آلاباس ) صبحر / 3375)

للّىاء الشابْ في البئر  ( م20( وظذ بن ؤٜصخى ظم٤ للّىاء الفافي بدذود )176,

 ( .178)صبحر/

 
 
 ؤلاهخاج : -زاهيا

( 9,041( ملُىن بشمُل , ؤي بمّذ٥ )3,3بلٖ مجمُى إلاهخاط مً امل٢مً خال٥ هزا الّام )

ب/ي ًِ مّذ٥ ؤهخاط ؤلٚ ( 0,89( آباس  بهخاظُت بىٝفان مٝذاسه )5ؤلٚ ب/ي مً خال٥ )

( ملُىن 99,47بدذود )  الّام ختى جهاًت اط ال٢لي الّام املاضخي,وبزل٤ ٣ًىن مجمُى إلاهخ

 . بشمُل

 

 حكل اللحًص :  3-4

شله  29وىله , ٠م ؼما٥ ٔشب مذًىت البفشة 105ًْٝ خٝل اللحِغ ِلى بّذ   ٠18م ِو

يخج مً وبٝخحن سثِعِخحن :, 1972ودخل الاهخاط ِام  1961ا٠دؽٚ ِام , ٠م  ٍو

 بً عنش  2-4-1

 

 مىمً بً عمر
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 مليىن برميل 200,934 1/1/2016 ؤلاهخاج الىلي بخاريخ -

 مليىن برميل 404,266 1/1/2016 الاخخياطي اإلاثبذ بخاريخ -

 مليىن برميل 11,110 2015 ؤلاهخاج خالٌ عام -

 ألف ب/ي 40 1/1/2016 الطاكت ؤلاهخاحيت بخاريخ -

 -أول : خىاص اإلاىمً :

خ٣ــــىن  متـــرا جدـــذ معـــخىي ظـــىذ (2520ًخىاظـــذ م٢مـــً بـــً ِمـــش ِلـــى ِمـــٞ ) –ؤ  البدـــش ٍو

ٝعـم بلـى ِـذة ؤٜعـام مــً  بفـىسة سثِعـُت مـً صـخىس سملُـت جخخللهـا وبٝــاث مـً السـجُل ٍو

لـت  باملىاــٙاثالىاخُت اللُشىلىظُت جخمحز ؤخـذاهما وهـي الىبٝـت الشملُـت  امل٢مىُـت الجُـذة ٜو

%( وراث هٙارًـت 20اخخىاءها ِلى وبٝاث السجُل, بن مّذ٥ معامُت امل٢مـً جبلـٖ خـىالي )

ت ِلى الىٙي خىالي )640)جبلٖ  بلٖ العم٤ الفافي لؤلظضاء الحاٍو  ( مترا.18( ملي داسسخي ٍو

ً الضبحــر ِلــى ِمــٞ ) -ب ( متــرا جدــذ معــخىي ظــىذ 2730ًخىاظــذ م٢مــً الضبحــر فــي ؤِلــى ج٣ــٍى

خ٣ـــــىن مـــــً صـــــخىس سملُـــــت راث معـــــامُت جبلـــــٖ ) ( ملـــــي 290%( وهٙارًـــــت بدـــــذود )19البدـــــش ٍو

ت ًشظـــْ بلـــى اخخـــىاء الصـــخىس ِلـــى مـــىاد ١لعـــُت وومـــى , داسســـخي, بن ظـــبب اهخٙـــاك الىٙارًـــ

وهـــزه حســـجل وعـــبت ٠بحــــرة مـــً املـــادة الشابىــــت للقجـــش الشملـــي ٠مــــا وجىظـــذ وبٝـــاث ســــجُلُت 

ـــل الصـــخىس الشملُـــت ول٢ــً بيعـــبت ٜلُلـــت.ًبلٖ العـــم٤ ال٢لــي للم٢مـــً بلـــى معـــخىي  ؤًمــا جـى

ـلي خـىالي ) جمشـل العـم٤ الحـاوي ِلــى  ( متـرا11(متـرا مـً لـمجها )37جمـاط الـىٙي واملـاء الـا

 الىٙي. 

 

 -:ؤلاهخاج زاهيا:

 -: مىمً بً عمر

ملُـــــىن بشمُـــــل , ؤي بمّـــــذ٥  (11,110بلـــــٖ مجمـــــُى إلاهــــــخاط مـــــً امل٢مـــــً خــــــال٥ الّــــــام )

,   15,  13,  10,   7,8, 3 , 2وهـــــي   ) لحـــــِغ/  مـــــً  ِؽـــــشة ؤبـــــاس  ي , / ( ؤلـــــٚ ب30,440)

وبزل٤ ٣ًىن مجمـُى , ن بشمُل ًِ الّام املاضخيملُى ( 0,692باسجٙاُ ٜذسه )(  20, 18 , 16

 ( ملُىن بشمُل.200,934) بدذودمً امل٢مً  ال٢ليإلاهخاط 
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 الزبري  3-4-2

  مىمً السبير

 مليىن برميل 145,091 1/1/2016 ؤلاهخاج الىلي بخاريخ -

 مليىن برميل 163,209 1/1/2016 الاخخياطي اإلاثبذ بخاريخ -

 مليىن برميل 10,03 2015 ؤلاهخاج خالٌ عام -

 ألف ب/ي 110 1/1/2016 الطاكت ؤلاهخاحيت بخاريخ -

 

ؤلـــٚ  ( 27,5ملُـــىن بشمُـــل , ؤي بمّـــذ٥ ) ( 10,03بلـــٖ إلاهخـــاط مـــً امل٢مـــً خـــال٥ الّـــام)

بىٝفــــــان  (35, 26,27,32, 17,23, 7,11,  6,  5, 1)لحــــــِغ/  ِؽــــــش بئــــــرا  ب/ي مــــــً بخــــــذ 

وبــــزل٤ ٣ًــــىن مجمــــُى إلاهخــــاط ال٢لــــى مــــً  اضــــخي ملُــــىن بشمُــــل ِــــً الّــــام امل( 0, 515ٜــــذسه  )

 ( ملُىن بشمُل.145,091امل٢مً خىالي )

 

 حكل بً عنر : 3-5

٠م  32ًبلٖ وىله , ٠م 36ؼما٥ ؼٛش مداٍ٘ت البفشة بمعا٘ت  ًْٝ خٝل جهش ِمش

شك  خ ا٠دؽا٘ه , ٠م 17ِو ملُىن  400ملُاس و  6ًبلٖ مجمُى الاخخُاوي ُ٘ه , م 1948جاٍس

يخج مً , ىٙىه الخُٙٙتبشمُل وهى مً ال  سثِعُحن و١االحي : م٢مىحنٍو

 بً عنش  3-5-1

  -مىمً بً عمر :

 مليىن برميل 110.141 1/1/2016 ؤلاهخاج اإلاتراهم الىلي بخاريخ

 مليىن برميل 50.741- 1/1/2016 الاخخياطي اإلاثبذ في

 مليىن برميل 2.296 2015 ؤلاهخاج خالٌ عام

 ألف ب/ي 6 1/1/2016 الطاكت ؤلاهخاحيت في
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( م جدذ معخىي 2500ِلى ِمٞ خىالي ) ًْٝ م٢مً بً ِمش      -خىاص اإلاىمً: -أول

خ٣ىن مً وبٝاث سجُلُت وسملُت, ًبلٖ العم٤ ال٢لي للم٢مً بدذود  ظىذ البدش, ٍو

ت ِلى الىٙي بدذود )110) ( م, وهي راث 37( م في خحن ًفل ظم٤ الىخذاث الحاٍو

 ( ملي داسسخي .900رًت )%( وهٙا22معامُت مّذلها  )

 
 
 ملُىن بشمُل , ؤي بمّذ٥   (2.296بلٖ مجمُى إلاهخاط خال٥ الّام  )  -الاهخاج: -زاهيا

اده وُٙٙ, (4/ ) بً ِمشمً البئر الٚ ب/ي (6.3) (  0.56ًِ الّام العابٞ بلٕذ )  توبٍض

 ال٢لي٠م , وبزل٤ ٣ًىن إلاهخاط املترا 11,6,3الٚ ب/ي مْ اظخمشاس ٔلٞ الاباس بً ِمش/

(  59,4والزي ججاوص الاخخُاوي ال٢لي للم٢مً البالٖ )  ملُىن بشمُل (110.141) بدذود

ملُىن بشمُل و املشبذ في الجذاو٥ الخاـت باالخخُاوُاث للحٝى٥ املىخجت و املّخمذة مً 

 ٜبل وصاسة الىٙي .
 

 ملنً الزبري 3-5-2

 

 ىن برميلملي 45.748 1/1/2016 ؤلاهخاج اإلاتراهم الىلي بخاريخ

 مليىن برميل 1668.25 1/1/2016 الاخخياطي اإلاثبذ في

 مليىن برميل 6.508 2015 ؤلاهخاج خالٌ عام

 ألف ب/ي 30 1/1/2016 الطاكت ؤلاهخاحيت في
 

 اول" خىاص اإلاىمً 

خ٣ىن مً  2728ًْٝ م٢مً الضبحر ِلى ِمٞ خىالي )      ( م جدذ معخىي ظىذ البدش ٍو

باال , صخىس سملُت هاِمت جخخللها صخىس ١لعُت لئُلت العم٤صخىس سجُلُت ظم٢ُت و 

م٣ان جدذًذ زالر وخذاث لُشىلىظُت جدخىي ِلى صخىس هاِمت مْ بّن السجُل والتي 

ً الضبحر في خٝل جهش ِمش  ً, ًتراوح ظم٤ ج٣ٍى حّخبر مً امل٣امً الاظاظُت في هزا الخ٣ٍى

 ( ملي داسسخي . 105( وهٙارًت )%17,9( م, وهي راث معامُت مّذلها )310 -280بدذود )

 الاهخاج -زاهيا"
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الٚ  (6.3) ملُىن بشمُل , ؤي بمّذ٥   (2.296بلٖ مجمُى إلاهخاط خال٥ الّام  )

اده وُٙٙت  ًِ الّام العابٞ بلٕذ ), (4/ بً ِمش) مً البئر ب/ي ( الٚ ب/ي  0.56وبٍض

 بدذود ال٢ليترا٠م , وبزل٤ ٣ًىن إلاهخاط امل 11,6,3مْ اظخمشاس ٔلٞ الاباس بً ِمش/

( ملُىن  59,4والزي ججاوص الاخخُاوي ال٢لي للم٢مً البالٖ )  ملُىن بشمُل (110.141)

بشمُل و املشبذ في الجذاو٥ الخاـت باالخخُاوُاث للحٝى٥ املىخجت و املّخمذة مً ٜبل 

 وصاسة الىٙي .
 

 :  1حكل غرب الكرىُ 3-6

, واخخُاوُاث ٠بحرة ظذا", ٠2م 442 ًْٝ هزا الحٝل ؼما٥ ؼٛش خٝل الشمُلت ومعاخخه

 الاجُت : ٣امًٍيخج مً املو 
 

 ملنً املظشف  3-6-1

 مليىن برميل 1500.6 1/1/2016 ؤلاهخاج اإلاتراهم في

 مليىن برميل 21039,398 1/1/2016 الاخخياطي اإلاخبلي في

 مليىن برميل 117 2015 ؤلاهخاج خالٌ العام

 الف ب/ي 428 1/1/2016 معذٌ الطاكت ؤلاهخاحيت في

 مليىن برميل 368,5 1/1/2016 الحلً الىلي بخاريخ

 مليىن برميل 205.778 2015 الحلً خالٌ عام

 الف ب/ي 563,78 1/1/2016 معذٌ الحلً في

 

 : خىاص اإلاىمً:
 
 -أول

ٌّخبر م٢مً املؽٗش في خٝل ٔشب الٝشهت املشخلت لاولى امخذادا" مل٢مً املؽٗش في خٝل 

مخذ بدذود )الشمُلت الؽما  و) 26لي ٍو
ً
 اِخباسا" مً خي ( ٠م ِشل 17( ٠م وىال

ً
ا
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( الحذ الٙاـل بحن خٝلي الشمُلت الؽمالي وخٝل ٔشب الٝشهت  3426 - 3400الدؽمُل )

ٞ الّٝذ املبرم مْ ؼش٠ت ا٠عىن مىبُل وؼش٠ت هٙي الجىىب.  املشخلت الشاهُت ٘و

خ٣ىن مً (م جدذ معخىي ظ 2200ًخىاظذ امل٢مً ِلى مّذ٥ ِمٞ )  ىذ البدش ٍو

صخىس ١لعُه مّٝذة مً الىاخُت اللُشىلىظُت وجخخلٚ في خىاـها ٘مجها راث 

ت ِلى الىٙي ومجها الصخىس الفماء الفلذة ِذًمت  املعامُت والىٙارًت الجُذة والحاٍو

املعامُت , ًىٝعم م٢مً املؽٗش بلى وخذجحن م٢مىِخحن سثِعِخحن هما ) م ؤ ( , ) م ب ( 

) م ب ( ؤ٘مل مً الىاخُت امل٢مىُت ,وج٣ىن راث ظم٤ ِىاء ـافي  وخىاؿ الىخذة

 , جخدعً الخىاؿ في ٜمت التر٠ُب وحعىء باججاه العٙدحن وجخممً 
ً
٠بحر وعبُا

ت, خُض ًبلٖ  الىخذجان ؤهىاُ مخخلٙت مً الصخىس هي املشظاهُت والخلجاهُت والىباؼحًر

ٙارًت مخىظىت ووعبت الٕاص % ( ومّذ٥ ه 25 - 20مّذ٥ املعامُت ل٣ا٘ت الىخذاث ) 

 (. GOR=500 scf/stbبلى الىٙي بدذود ) 

: ؤلاهخاج
 
 -: زاهيا

ه ) ( 322,3( ملُىن بشمُل , ؤي بمّذ٥ )117.626ؤهخج م٢مً املؽٗش خال٥ الّام ما مجمِى

( ملُىن 1500.603( بدذود )1/1/2016ؤلٚ ب/ي , وبزل٤ ٣ًىن إلاهخاط املترا٠م في )

% ( مً الاخخُاوي املشبذ وبزل٤ ٣ًىن الاخخُاوي  10.8عبخه )بشمُل والزي ًمشل ما و

 ( ملُىن بشمُل .21039,398( بـدذود ) 1/1/2016املخبٝي في )
 

 ملنً الزبري 3-6-2

 مليىن برميل 63.971 1/1/2016 ؤلاهخاج اإلاتراهم في -

 مليىن برميل 420.03 1/1/2016 الاخخياطي اإلاخبلي في -

 مليىن برميل 16.525 2015 ؤلاهخاج خالٌ العام -

 ألف ب/ي 53.681 1/1/2016 الطاكت ؤلاهخاحيت في -

 -أول: خىاص اإلاىمً:

 للم٢مً الشثِسخي في 
ً
 وبُُّا

ً
ٌّخبر م٢مً الضبحر في خٝل ٔشب الٝشهت املشخلت لاولى هى امخذادا
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 1خٝلي الشمُلت الجىىبي والؽمالي , خُض بن خذود م٢مً الضبحر في خٝل ٔشب الٝشهت/

 مً اخذاسي الدؽمُل ) 
ً
 (19( بىى٥ )  3426000ي الدؽمُل ) (م الى بخذاس 3407000وىال

شك )  ش 8 - ٠6م ِو با , خعب الحذ الٙاـل بحن املشخلت لاولى والشاهُت لخىٍى (٠م جٍٝش

 الحٝل.

خإلٚ 3280 -3150ًْٝ م٢مً الضبحر ِلى ِمٞ ًتراوح بحن ) (م جدذ معخىي ظىذ البدش , ٍو

م٢مىُت راث حؽبْ هٙىي مخىظي جٙفل بُجها وخذجان سجُلُخان في  مً زالر وخذاث

با هما  ) ( Z2( ,)H( , )L(   والىخذاث امل٢مىُت هي ) K( و )  Cألب ؤظضاء امل٢مً  جٍٝش

(م ِلى الخىالي , 47-17(م , )50-21(م , )42-12وراث ظم٤ ِىاء ـافي ًتراوح مابحن )

( 77%(ِلى الخىالي ومّذ٥ هٙارًت)18-11, )%( 18-12%( , )15-9ومعامُت جتراوح بحن )

با , ووعبت الٕاص بلى الىٙي ) (, ٠شا٘ت الىٙي GOR=570-770 scf/stbملي داسسخي جٍٝش

(API=28-33.) 

ٞ الذساظت الحذًشت املٝذمت  -:مالخظت جم اِخماد املخضون والاخخُاوي الىٙىي الجذًذ ٘و

( ملُاس بشمُل  1.1اسة الىٙي بـ ) مً ٜبل ؼش٠ت ا٠عىن مىبُل واملفادٛ ِلحها مً ٜبل وص 

( ملُاس بشمُل ٠إخخُاوي ٜابل لالسخشاط املذِم وبمّامل  ٠0.495مخضون هٙىي و) 

 % (. 45اظخخالؿ ٜذسة ) 

: ؤلاهخاج:
 
 -زاهيا

ه ) ( ؤلٚ 45.5( ملُىن بشمُل ؤي بمّذ٥ ) 16.301بلٖ بهخاط امل٢مً خال٥ الّام ما مجمِى

( ملُىن بشمُل خُض 63.971املترا٠م لٕاًت جهاًت الّام) ب/ي ,وبزل٤ ٣ًىن مجمُى إلاهخاط

٣ىن 12.9ًمشل ما وعبخه ) لي ٍو الاخخُاوي املخبٝي مل٢مً الضبحر في  % ( مً الاخخُاوي لـا

 ( ملُىن بشمُل.420.03( بدذود )1/1/2016)
 

 ملنً مودود  3-6-3 

 مليىن برميل 0.423 1/1/2016 ؤلاهخاج اإلاتراهم في -

 مليىن برميل 599.577 1/1/2016 اإلاخبلي فيالاخخياطي  -

 مليىن برميل 0 2015 ؤلاهخاج خالٌ العام -
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 -أول: خىاص اإلاىمً:

(, خُض بن خذود Limestoneٌّخبر م٢مً املىدود مً امل٣امً ال٣لعُت ال٣اسبىهُت )

 مً اخذاسي الدؽمُل )  1م٢مً املىدود في خٝل ٔشب الٝشهت/
ً
( الى بخذاسي  3400000وىال

شك )26( بىى٥ ) 3426000الدؽمُل )  با.12(٠م ِو  (٠م جٍٝش

(م جدذ معخىي ظىذ 2870 -2545ًْٝ م٢مً املىدود ِلى ِمٞ ًتراوح بحن ) 

 ( Porosity:12-30%مّذ٥ املعامُت ),(  Permeability:1-10 mdمّذ٥ الىٙارًت ) البدش ,

(, المٕي امل٢مجي API:20°(, ٠شا٘ت الىٙي )GOR:50 scf/stb, ووعبت الٕاص بلى الىٙي )

لي بدذود ) , ومعخىي ظىذ الخماط بحن الىٙي واملاء ًتراوح ما بحن )  2(با/ِٝذة4200الـا

 (م جدذ معخىي ظىذ البدش. 2701 - 2595

 

ٞ الذساظت الحذًشت  -مالخٍت: جم اِخماد املخضون والاخخُاوي الىٙىي الجذًذ ٘و

( ملُاس  1.6مً ٜبل وصاسة الىٙي بـ ) املٝذمت مً ٜبل ؼش٠ت ا٠عىهمىبُل واملفادٛ ِلحها 

( ملُاس بشمُل ٠إخخُاوي ٜابل لالسخشاط املذِم وبمّامل  0.608بشمُل ٠مخضون هٙىي و)

 % (. 38اظخخالؿ ٜذسة ) 

 

 -ؤلاهخاج: زاهيا:

ٚ البئر ) ٓ.ٛ/  ,وبزل٤ ٣ًىن مجمُى إلاهخاط 2014( ًِ الاهخاط خال٥ ِام  373جٜى

( ملُىن بشمُل والاخخُاوي املخبٝي مل٢مً املىدود  0.423) املترا٠م لٕاًت جهاًت الّام 

 ( ملُىن بشمُل.599,577( بدذود )1/1/2016في )

 ملنً الشعذي 3-6-4

 

 مليىن برميل 0.08416 1/1/2016 ؤلاهخاج اإلاتراهم في -

 مليار برميل 1.1999 1/1/2016 الاخخياطي اإلاخبلي في -

 ليىن برميلم 0.08416 2015 ؤلاهخاج خالٌ العام -

 الف ب/ي 0.7 1/1/2016 الطاكت ؤلاهخاحيت في -
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 -ؤلاهخاج:

ه ) ( ملُىن بشمُل , ؤي بمّذ٥ ) 0.08416ؤهخج م٢مً العّذي خال٥ الّام ما مجمِى

 .ملُىن بشمُل  0.08416( 1/1/2016( ب/ي , وبزل٤ ٣ًىن إلاهخاط املترا٠م في ) 230

 

 : 2حكل غرب الكرىُ 3-7

 مىمً اإلاشرف : 

 مليىن برميل 215.5 1/1/2016 هخاج الىلي بخاريخؤلا 

 مليىن برميل 6092.2 1/1/2016 الاخخياطي اإلاثبذ بخاريخ

 مليىن برميل 139.808 2015 ؤلاهخاج خالٌ عام

 ألف ب/ي 383 1/1/2016 الطاكت ؤلاهخاحيت بخاريخ

 مليىن برميل 11.257 1/1/2016 الحلً الىلي بخاريخ

 مليىن برميل 11.257 2015 الحلً خالٌ عام

 

 -:خىاص اإلاىمً-أول 

/خٝل ٔشب الٝشهت املشخلت الشاهُت مً امل٣امً الشثِعُت في ظىىب  ٌّخبر م٢مً املؽٗش

( 2433(٠م ًخىاظذ ِلى ِمٞ )13.29( ٠م وبّشك ؤ٠ثر مً )24.46الّشاٛ ًمخذ ملعا٘ت)

با جدذ معخىي ظىذ البدش.  مترا جٍٝش
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لُصُىلىظُت مّٝذة وخىاؿ م٢مىُت مخباًىت, ٘مجها ًخ٣ىن مً وبٝاث ١لعُت, وهي راث 

ت ِلى الىٙي , ومجها الصخىس الفماء  الصخىس راث املعامُت والىٙاًت الجُذة الحاٍو

 الفلذة ِذًمت املعامُت.

( ملي داسسخي, و٠شا٘ت الىٙي 72.3%( والىٙارًت البالٕت خىالي ) 19مّذ٥ املعامُت البالٕت ) 

بل 3(٠ٕم/م890.6املىخج ) با80ٖ ظم٤ الّىاء الفافي خىالي ). ٍو  ( مترا جٍٝش

 -هخاج:ؤلا –زاهيا 

( ؤلٚ 383( ملُىن بشمُل وبمّذ٥ )139.808بلٖ مجمُى إلاهخاط خال٥ الّام خىالي ) 

 95) 2015ب/ي و بلٖ ِذد آلابــاس املٙخىخت لئلهخــاط خال٥ ِام / 
ً
( اباس 5الا٘ت الى ) ( بئرا

لها الى اباس خ وبزل٤ ٣ًىن املجمُى ال٢لي لالباس  2015ًٝ خال٥ ِام ١اهذ مىخجت وجم جدٍى

  ( بئر100)

 حكل جميىٌ  3-8

 اإلاىمً

ؤلاهخاج اإلاتراهم لغاًت 

1/1/2016 

 مليىن برميل

الاخخياطي اإلاخبلي 

 2016/ 1/1لغاًت 

 مليىن برميل

ؤلاهخاج خالٌ عام 

2015 

 مليىن برميل

معذٌ ؤلاهخاج خالٌ 

 2015عام 

 ألف ب/ي

 15.12 5.51 520.9 53.9 الهارزت

اإلاشرف + 

 الاخمذي
122.52 6700.38 25.12 68.83 

 114.25 41.7 694.16 131.57 نهر عمر + زبير

 198.18 72.33 7915.44 307.99 اإلاجمىع
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      -أول: خىاص اإلايامً اإلاىخجت :

ضة  مخذ ؼماال بلى ظضء مً مىىٝت اهىاس الحٍى ًْٝ خٝل مجىىن في مداٍ٘ت البفشة ٍو

بّذ ًِ مذًىت البفشة بدىاليفي  ٠م هدى الؽما٥  والحٝل  ( 60 ) مداٍ٘ت مِعان , ٍو

مخذ مدىسه باججاه ؼما٥ ٔشب  با , ٍو ٛ  –هى جش٠ُب مخىاٌش العٙدحن جٍٝش , ظىىب ؼش

بلٖ ) ً بلى آخش ٍو شك التر٠ُب مً ج٣ٍى خخلٚ وى٥ ِو ً 15, 60ٍو ( ٠م ِلى الخىالي في ج٣ٍى

ُما ًلي خىاؿ امل٣ام  ً املىخجت .املؽٗش , ٘و

وجخ٣ىن مً صخىس ١لعُه , ( م100م٢مً الهاسزت : ًبلٖ ظم٤ امل٢مً بدذود ) -1

ُٝت مً السجُل .  مخ٢عشة جخخللها وبٝاث ٜس

بلٖ ظم٤ امل٢مً بدذود , املؽٗش : ًخ٣ىن بفىسة ِامت مً صخىس ١لعُه -2 ٍو

بلٖ ظم٤ الّمىد الىٙىي بلى ؤ٠ثر مً ), ( م270)  ( م .100ٍو

ً بدذود )لاخمذي : ًبلٖ ظم٤  -3 ( م وجخ٣ىن مً صخىس ١لعُت راث 160الخ٣ٍى

وجخّاٜب الصخىس ال٣لعُت مْ صخىس السجُل في ٘تراث , سحىاث سظىبُت مخخلٙت

 ِمُٝت مخخلٙت .

 

ً بدذود ) -4 خ٣ىن الٝعم الّلىي مً صخىس , ( م200جهش ِمش : ًبلٖ ظم٤ الخ٣ٍى ٍو

ل مّها السجُل ؤما الٝعم الىظىي ُ٘خ٣ىن مً صخىس ١لعُه ـلذة جخذاخ

صخىس السجُل ؤما الٝعم العٙلي ُ٘خ٣ىن مً صخىس سملُت ظُذة الخىاؿ 

 امل٢مىُت .

ً بدذود ) -5 خ٣ىن الٝعم الّلىي مً صخىس , ( م180الضبحر : ًبلٖ ظم٤ الخ٣ٍى ٍو

ت ـلذة وصخىس سملُت ٔحر م٢مىُه  ؤما الٝعم  سجُلُت جخّاٜب مْ صخىس ظحًر

اثُت جخّاٜب مْ  العٙلي ُ٘خ٣ىن مً صخىس سملُت ظُذة الخىاؿ  البترو٘حًز

 صخىس سجُلُت .
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 -زاهيا : الاهخاج :

 198.18ملُىن بشمُل اي بمّذ٥ اهخاط  72.330جشاوح اهخاط الحٝل لهزا الّام بدذود 

بئرا اهخاظُت مىصِت ِلى امل٣امً املىخجت ) الهاسزت ,  37الٚ بشمُل ًىمُا مً خال٥ 

 ما ًلي :الضبحر ( و٠, املؽٗش , الاخمذي , جهش ِمش

(  5.51:  بلٖ إلاهخاط املترا٠م للم٢مً خال٥ هزا الّام ما ًٝاسب )مىمً الهارزت  -1

( و ٜذ 1,18,27,31( ؤلٚ ب/ي مً الاباس مجىىن ) 15.12ملُىن بشمُل , ؤي بمّذ٥ )

 ( ملُىن بشمُل . 53.9بلٖ إلاهخاط املترا٠م ال٢لي للم٢مً جهاًت الّام ما ًٝاسب )

بلٖ إلاهخاط املترا٠م للم٢مىحن خال٥ هزا الّام ما   الاخمذي :مىمً اإلاشرف و  -2

,  3( ؤلٚ ب/ي مً الاباس مجىىن ) 68.83( ملُىن بشمُل , ؤي بمّذ٥ ) 25.12ًٝاسب )

( و ٜذ بلٖ  46,  43,  36,  34,  32,  28,  20, 19,  17,  16, 14,  10,  8,  6, 5

 ( ملُىن بشمُل . 122.52ما ًٝاسب ) إلاهخاط املترا٠م ال٢لي للم٢مىحن جهاًت الّام

بلٖ إلاهخاط املترا٠م للم٢مىحن خال٥ هزا الّام ما ًٝاسب مىمً نهر عمر و السبير :  -3

, 29( ؤلٚ ب/ي مً الاباس مجىىن ) 114.25( ملُىن بشمُل , ؤي بمّذ٥ ) 41.7)

( و  44,  40,  39,  30,  15,  50, 49, 48, 47, 45, 42, 41, 38, 37, 35, 33

( ملُىن  131.57بلٖ إلاهخاط املترا٠م ال٢لي للم٢مىحن جهاًت الّام ما ًٝاسب ) ٜذ

 بشمُل .

 

 ُحكل الطىب 3-9

 ملنً املظشف 3-9-1

 الاهخاج الىلي بخاريخ 1/1/2016 49,665 مليىن برميل

 الاخخياطي اإلاثبذ بخاريخ 1/1/2016 519,332 مليىن برميل

 العامالاهخاج خالٌ  2015 9,381 مليىن برميل

 الطاكت الاهخاحيت في 1/1/2016 30 ألف ب/ي
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 -خىاص اإلاىمً : -أوأل:

لى  واملؽٗش لاظٙل ً املؽٗش الى زالر اٜعام هي الّىاء واملؽٗش لِا بؽ٣ل , ٜعم ج٣ٍى

ً املؽٗش مً صخىس ١لعُه مّٝذة التر٠ُب وجتر٠ض الصخىس راث  ِام ًخ٣ىن ج٣ٍى

ً املؽٗش )املىاـٙاث امل٢مىُت الجُذة في املؽٗش لا  (م في ٜمت 144ظٙل ًبلٖ ظم٤ ج٣ٍى

ٝل بإججاه الٕشب لُفل الى )2التر٠ُب ٠ما ٌهش في البئر )وىبت / ( م ٠ما 141( ,)132,4(, ٍو

ً )وىبت /  ً 5,   3ٌهش في البئًر ُت ٘ان ظم٤ الخ٣ٍى ( ِلى الخىالي . اما مً الجهت الؽٜش

 (م 167,2( لُفل الى )43ًضداد اِخمادا ِلى البئر)صبحر /

تراوح لعم٤ ال٢لي للمؽٗش لاظٙل بحن ) (م واهه ًٝل بإججاه الجىىب لُفل الى 85ـ69ٍو

بلٖ مّذ٥ العم٤ الفافي الحاوي للىٙي للمؽٗش لاظٙل 3(م في البئر )وىبت / 69) (,  ٍو

%( 37,2%( ومّذ٥ وعبت الدؽبْ باملاء املىصون )18(م ومّذ٥ املعامُت املىصون )23,3)

تراوح العم٤ ال٢ لى بحن )ٍو بلٖ مّذ٥ املعامُت املىصون 40,9ـ32,4لي للمؽٗش لِا (م ٍو

 %(.37.2%( ومّذ٥ الدؽبْ باملاء املىصون )13)

 

 ألاهخاج : -زاهيا :

( ملُىن بشمُل  9,381( بدذود )2015بلٖ مجمُى لاهخاط خال٥ هزا الّام ) 

اده ٜذسها         )  25,7بمّذ٥  با وبٍض ي ًِ الّام ( الٚ ب/ 3,56ؤلٚ ب/ي جٍٝش

( ملُىن ٠.49,665ما بلٖ الاهخاط  املترا٠م بدذود ) 25العابٞ هدُجت ٘خذ البئر وىبت /

لي. 8,7بشمُل وهى ًمشل )  ( % مً ؤألخخُاوي لـا

 ملنً الزبري 3-9-2

 الاهخاج الىلي بخاريخ 1/1/2016 3.18 مليىن برميل

 الاخخياطي اإلاثبذ بخاريخ 1/1/2016 957,5 مليىن برميل

 الاهخاج خالٌ العام 2015 2,46 يىن برميلمل

 الطاكت الاهخاحيت في 1/1/2016 30 ألف ب/ي
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 -خىاص اإلاىمً : -أوأل:

ًخ٣ىن م٢مً الضبحر بفىسة سثِعُت مً صخىس سملُت وسجُلُت وبّن الصخىس ال٣لعُت في 

لى ٝعم الى خمعت اٜعام سثِعُت هي )السجُل الِا لى, السجُل , اِاله , ٍو الشمل الِا

والسجُل الاظٙل ) الزي ال ًدخىي ِلى اًت  (,الشمل الاظٙل )الّىاء الشابْ, وظيالا 

ً الضبحر ل٣ىهه  فىٚ الشمل الاظٙل باهه ا٘مل امل٣امً واهمها في ج٣ٍى ؼىاهذ هٙىُت(. ٍو

ً الضبحر, وان  املّذ٥ املىصون  40ًدخىي ِلى وعبت  % مً املخضون الىٙىي لخ٣ٍى

% ومّذ٥  45,9% ووعبت العم٤ الفافي ال٢لي 21,3اجي % والدؽبْ امل 17,4للمعامُت 

 3,2,1ملي داسسخي مً خال٥ هخاثج الاباس وىبت / 187,8الىٙارًت  

 ألاهخاج : -زاهيا :

( ملُىن بشمُل   بمّذ٥ 2,46 ( بدذود )2015بلٖ مجمُى لاهخاط خال٥ هزا الّام ) 

ادة ًِ الّام العابٞ بلٕذ ) (6,76) با.بٍض الٚ بشمُل  هدُجت ٘خذ (4,8ؤلٚ ب/ي جٍٝش

 في ؼهش اًاس واًلى٥ ِلى الخىالي( 37,29الاباس  )وىبت /

ادة الىاٜت  3,18 وبزل٤ ٣ًىن الاهخاط املترا٠م بدذود ) م٢ً ٍص (ملُىن بشمُل. ٠ما ٍو

( واًفا٥ الىاٜت 34,33,32,31 )لاهخاظُت مل٢مً الضبحر بشبي الاباس           وىبت/

 ( .28,27,4اس وىبت/ )ٕاوعت في لابال٢هشباثُت الى املطخاث ال

 حكل ارطاوٍ 3-11

 مىمً اليمامت

ؤلاهخاج اإلاتراهم في -  مليىن برميل 40,018 1/1/2016 

الاخخياطي اإلاخبلي في -  مليىن برميل 552,7 1/1/2016 

ؤلاهخاج خالٌ عام -  مليىن برميل 5,247 2015 

الطاكت ؤلاهخاحيت في -  ألف ب/ي 30 1/1/2016 

  -خىاص اإلاىمً: -أول

   -مىمً اليمامت:   -
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ــت معــامُت راث ـٙـــاث م٢مىُــه ظُــذة  ً الُمـــامت بظمــاال مــً صــخىس ظحًر ًخ٣ــىن ج٣ــٍى

( ملـي  660 – 0.2)  وهٙارًـت جتـراوح, ( %  13 -6مخىظـىت خُـض جتـراوح املعــامُت         )   –

خللهـا صـخىس ــماء وجدىي هزه الصخىس ِلى وعـبت ٜلُلـت مـً املـىاد الىُيُـت  , جخ, داسسخي 

ت الىُيُـت ٘هـي راث معـامُت وهٙارًـت  راث معامُت وهٙارًت واوئت ظذا, ؤما الصخىس الجحًر

ــت الفــماء ؤو الىُيُــت معــامُتها الجخجــاوص ا٥, واوئــت % 6وبفــىسة ِامــت ٘ــان الصــخىس الجحًر

 ملي داسسخي . 0.2وهٙارًتها 

 

   -ؤلاهخاج: -زاهيا 

( ؤلٚ 4,14( ملُىن بشمُل , ؤي بمّذ٥ ) 5,247) بلٖ مجمُى إلاهخاط خال٥ هزا الّام   

(  . وبزل٤ ٣ًىن مجمُى إلاهخاط ال٢لي في جهاًت الّام 7, 4,6, 3ب/ي مً آلاباس  سواوي/

 ( ملُىن بشمُل. 40, 018خىالي )

 حكل الياصريُ  3-11

 مليىن برميل  48,22  1/1/2016   ؤلاهخاج الىلي بخاريخ  -

 مليىن برميل  2588,53  1/1/2016   الاخخياطي اإلاثبذ بخاريخ -

 مليىن برميل    11,689  2015   ؤلاهخاج خالٌ العام -

 الف ب/ي 70  1/1/2016                    الطاكت ؤلاهخاحيتفي -

 خىاص اإلاىمً:-أول 

ه مً امل٣امً الشثِعُت في ظىىب الّشاٛ ًمخذ  /خٝل الىاـٍش ٌّخبر م٢مً املؽٗش

با  متر ( 1922-1914(٠م ًخىاظذ ِلى ِمٞ )13ثر مً )( ٠م وبّشك ؤ34٠ملعا٘ت) جٍٝش

 جدذ معخىي ظىذ البدش.
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( متر, وهي راث 170ًخ٣ىن مً وبٝاث ١لعُت ًفل مّذ٥ ظم٢ها بلى خىالي )

لُصُىلىظُت مّٝذة وخىاؿ م٢مىُت مخباًىت, ٘مجها الصخىس راث املعامُت والىٙاًت 

ت ِلى الىٙي ومجها الصخىس الفماء   الفلذة ِذًمت املعامُت.الجُذة الحاٍو

لى ) خىاظذ MB( واملؽٗش الاظٙل )MAًخإلٚ امل٢مً مً وخذجحن هما املؽٗش الِا ( ٍو

لى مً املؽٗش الاظٙل في خحن ج٣ىن املىاـٙاث للـ ) ( سدًئت MAالىٙي في الجضء الِا

ت ِلى املاء  بلٖ مّذ٥ املعامُت بالىخذة الاولى وخاٍو % وفي الىخذة الشاهُت   18ٍو

 0,89(  و٠شا٘ت الىٙي املىخج )MBاظذ الىٙي بفىسة ؤظاظُت في الىخذة )%ًخى 23

بلٖ ظم٤ الّىاء الفافي خىالي )٠3م/ظم با.45( بٍشوٗ العىذ ٍو  ( متر جٍٝش

 ؤلاهخاج:–زاهيا 

( الٚ ب/ي 32( ملُىن بشمُل وبمّذ٥ )11,689خىالي )2015بلٖ مجمُى إلاهخاط خال٥ ِام

خىالي  2015مً امل٢مً ختى جهاًت ِام وبزل٤ ٣ًىن مجمُى إلاهخاط ال٢لي 

 . بئرا(16)  2015(بشمُل/خُض بلٖ ِذد آلاباس املٙخىخت لئلهخاط خال٥ ِام48,22)

 حكل الغراف  3-12

 مليىن برميل 82,67 2016/ 1/1 ؤلاهخاج الىلي بخاريخ

 مليىن برميل 911,1 1/1/2016 الاخخياطي اإلاثبذ بخاريخ

 مليىن برميل 35,45 2105 ؤلاهخاج خالٌ عام

 ألف ب/ي 100 1/1/2016 الطاكت ؤلاهخاحيت في

 
 
  -خىاص اإلاىمً : –أول

بّذ خىالي  ٠م ؼما٥ مذًىت  85ًْٝ خٝل الٕشاٗ في ظىىب الّشاٛ في مداٍ٘ت ري ٜاس ٍو

لى بّذ  ت ِو اعي 5الىاـٍش شله  31ًبلٖ وى٥ الحٝل, ٠م مً ؼما٥ ٔشب مذًىت ال٘ش ٠م ِو

با 10 ىام جم خٙش زالز, ٠م جٍٝش وزبذ وظىد الىٙي في 1984,1986,1987ت آباس خال٥ لِا
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ٝذس املخضون الىٙىي مً م٢مً املؽٗش ب  م٣امً املؽٗش ,الضبحر ,الشواوي ,والُمامت ٍو

ّخبر م٢مً املؽٗش مً ؤهم امل٣امً امل٢دؽٙت, ملُىن بشمُل( 3285)  َو

 الاهخاج -زاهيا     

( الٚ  97,12( ملُىن بشمُل وبمّذ٥ )  35,45بلٖ مجمُى الاهخاط خال٥ الّام خىالي ) 

( ملُىن  82,67( بئرا وبزل٤ ٣ًىن الاهخاط ال٢لي في جهاًت الّام )  16ب/ي مً خال٥ ) 

 بشمُل .

3-13  ٌ    خالصت الحلى

ذاد آباس خٝل الشمُلت الجىىبي خىلذ الى خٝل الشمُلت الؽمالي و )6ًماٗ ) * ( 12( آباس إِل

 ؤـبدذ لذي الجاهب ال٣ٍى
ً
 .تيبئرا

ًالخَ ان بّن امل٣امً هىاٟ هدُجت ظالب في خٝل الاخخُاه املخبٝي بعبب ١ىن البرهامج 

ل وخُض هىاٟ م٣امً ججاوص اهخاظها , ًٝىم بىشح الاهخاط املترا٠م مً الاخخُاه الـا

ْ اظخخالـه ل املخٜى حر مدذربعبب ١ىن , املترا٠م اخخُاوحها الـا  .جُُٝم امل٣امً ٜذًم ٔو

 ( (2016/1/1ون والاخخياطي الىفطي  )مليىن برميل ( في اإلايامً اإلاىخجت ) لغاًت اإلاخس ( 7حذٌو ) 

 اإلاىمً الحلل
 اإلاخسون

  الىفطي

معامل 

 الاصخخالص

% 

 الاهخاج اإلاتراهم ألاصلي الاخخياطي
 الاخخياطي

  اإلاخبلي

 الرميلت

 الجىىبي

 73.3200 10616.6 10689.3 55 19435.8 الرئيس ي

 1662.75 479.28 2142 46.01 4656 السجيل ألاعلى

 1285.98 263 1549 32 4842 اإلاشرف

 395.27 57.84 453.1 46 985 العطاء الرابع

 الرميلت

 الشمالي

 -144.85 3677.85 3563 43 8286 الرئيس ي

 6978.26 1049.74 8028 36 22300 اإلاشرف

 109.015 24.985 134 35 383 بً عمر

 397.595 35.405 433 35 1236 السجيل ألاعلى
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 السبير

 1249.93 1638.05 2887.95 40 7220 العطاء الثالث

 1088.02 573.92 1662 28 5936 اإلاشرف

 318.53 99.47 418 25 1673 العطاء الرابع

   19.55 واخخياطي هفطي ل ًىحذ مخسون السجيل ألاعلى

 اللحيط
 404.266 200.934 605.2 44 1375.5 بً عمر

يرالسب  752 41 308.3 145.091 163.209 

 بً عمر
 -50.741  110.141 59.4 55 108 بً عمر

 1668.25 45.748 1714 35 4897 السبير

1غرب اللرهت /  

 21039.398 1500.603 22540 46 49000 اإلاشرف

 420.03 63.971 484 44 1100 السبير

 599.577 0.423       مىدود

 1.1999 0.08416 680 25 2720 الضعذي

2غرب اللرهت /   6092.2 215.5 6307.7 - - اإلاشرف 

 مجىىن 

 520.9 53.9 574.4 40 1436 الهارزت

 6513.9 32 20356 اإلاشرف
122.52 6700.38 

 309 22 1404.5 الاخمذي

 463.1 43 1077 بً عمر
131.57 694.16 

 362.6 25 1451 السبير

 الطىبت
 519.332 49.665 569 30 1867 اإلاشرف

 957.5 3.18 - - - السبير

 552.7 40.018 592.7 35 1693.4 اليمامت رطاوي 

 2588.53 48.22 2845 32 8890 اإلاشرف الىاصريت

 911.1 82.67       اإلاشرف الغراف

 57391.4019 21349.92816 76887.65   175080.2 اإلاجمىع

  2016واهىن الثاوي  1( أعذاد آلابار هما في   8حذٌو )  

 اإلاالخظاث عذد الابار عذد الابار اإلاىمً عذد الابار الحلل
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 اإلادفىرة اإلادفىرة
 اإلاراكبت خلً اإلااء ؤلاهخاحيت

 الخلييميت

 وألاخري 

لي
ما

ش
 ال

لت
مي

لر
 ا

586 

 2 3 57 268 330 املؽٗش

  

لى  0 0 0 1 1 السجُل الِا

 0 6 72 150 228 الشثِسخي

 0 0 0 1 1 مؽتر٠ت

 5 0 0 0 5 ِمُٝت

 0 0 0 4 4 جهش ِمش

 17 0 0 0 17 الذمام

 /
ت 

ره
لل

ب ا
غر

1
 

441 

 0 0 65 303 368 املؽٗش

  

 0 0 0 22 22 الضبحر

 0 0 0 3 3 العّذي

 7 0 0 0 7 مضدوظت

 11 0 0 0 11 ِمُٝت

 5 0 24 0 29 الذمام

 1 0 0 0 1 مىدود

رم
ال

بي
ىى

لج
ت ا

يل
 

458 

 1 2 4 83 90 املؽٗش

  

لى  1 1 18 75 95 السجُل الِا

 0 12 31 200 237 الشثِسخي

 0 0 0 4 4 مضدوظت

4ِىاء  4 4 0 0 0 

 1 0 0 0 1 ِمُٝت

 27 0 0 0 27 الذمام

 266 السبير

 0 1 1 86 88 املؽٗش

  

3ِىاء   132 83 35 7 7 

4ِىاء   11 11 0 0 0 

 0 0 0 14 14 مضدوظت

 3 0 0 0 3 ِمُٝت

 18 0 0 0 18 الذمام

 57 مجىىن 

 0 0 0 6 6 الهاسزت

  
 0 0 0 2 2 مضدوظت

 0 0 4 12 16 املؽٗش

 0 0 0 15 15 جهش ِمش
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 0 0 0 9 9 الضبحر

 4 0 0 3 7 م٣امً اخشي 

 2 0 0 0 2 دمام

 50 اللحيط

 2 0 0 11 13 جهش ِمش

  

 0 2 0 29 31 الضبحر

 0 0 0 2 2 مضدوظت

 1 0 0 0 1 ِمُٝت

 0 0 0 0 3 دمام

     جابع    

 الحلل
 عذد الابار

 اإلادفىرة
 اإلاىمً

 عذد الابار

 اإلادفىرة

 عذد الابار

 اإلاالخظاث
 اإلاراكبت خلً اإلااء ؤلاهخاحيت

 الخلييميت

 وألاخري 

 28 بً عمر

 0 3 0 5 8 جهش ِمش

  

 0 0 0 11 11 الضبحر

 1 0 0 0 1 ٔاس+٘اسط اظٙل

 5 0 0 0 5 ِمُٝت

 3 0 0 0 3 الذمام

 17 صبت

 4 0 0 6 10 جهش ِمش

 1 0 0 2 3 الضبحر  

 4 0 0 0 4 ِمُٝت

 15 رطاوي 

 0 0 0 1 1 املؽٗش

  
 1 0 0 8 9 ِمُٝت

 4 0 0 0 4 ام الشلىمت

 1 0 0 0 1 الذمام

 38     الطىبت
   1 0 0 27 28 املؽٗش

   0 0 0 10 10 الضبحر

   0 0 0 24 24 املؽٗش 24 هاصريت

         40 40 املؽٗش 40 الغراف

غرب اللرهت 

/2  
87 

         82 82 املؽٗش

   5       5  دمام

   145 37 311 1617 2107   2107 اإلاجمىع
 

 



 ـــــ مركز المحور للدراسات والتخطيط االستراتيجيــــــــــــــــــــــــ البصرة نفط شركت في الخام البرميل إنتاج تكاليف

 

111 

 

 :  شابعالفصل ال

 لتلاليف احملاسبية الىتاج اليفط اخلاو يف طشكة ىفط البصشة ا

وبالزاث في ؼش٠ت هٙي الجىىب , ًشاس لٕي ٠بحر في مىلُى الخ٣الُٚ في الفىاِت الىٙىُت

وهزا شخيء واضح للمشاٜبحن خُض لىخَ , بّذ دخى٥ التراخُق وصٍادة الىٙٝاث البترولُت

ش د ش الشظمُت لىصاسة رل٤ في املىاصهاث الّامت للذولت وفي جٝاٍس اثشة التراخُق والخٝاٍس

ام الشظمُت .بلبخىلُذ الخ٣الُٚ  ٙفلوظىٝىم في هزا ال, الىٙي  ٕت الاٜس

ابت املالُت ِلى الخي في هزا املىلُى بعبب مؽا١ل مّٝذة خفلذ في  دخل دًىان الٜش

ت والخ٣الُٚ الدؽُٕلُت ت هي والن املفادٜت ِلى الحعاباث الخخامُ, الخ٣الُٚ الاظدشماٍس

خفل جإخش في املفادٜت ِلى الحعاباث الخخامُت وبالخالي , بر مً جىلٞ اسباح املىدعبحن 

ِلى ازشها خفلذ ِذة جٍاهشاث امام مٝش , جإخش ـٗش اسباح املىدعبحن السبْ ظىىاث 

ابت املالُت وهزه المٕىه اظٙشث ًِ جذخل لجىت الؽاون الاٜخفادًت في , دًىان الٜش

حعم املىلُى والاٜشاس بإن الىٙٝاث البترولُت لجىالث التراخُق اماهت مجلغ الىصساء ل

ت وج٣الُٚ حؽُٕلُت ومبىبت .  جخممً ج٣الُٚ اظدشماٍس

بملُاساث الذوالساث ولى ًفل الى املىاصهت في ًالخَ بإن املخفق لجىالث التراخُق 

ام املّلىت  ام جخخلٚ ًِ الاٜس ٠خ٣الُٚ ٜعمذ هزه املبالٖ ِلى الاهخاط العىىي لٍهشث اٜس

 اهخاط .

ت ِلى وى٥ ِمش املؽشوُ لُماٗ ١اهذزاساث ل٢ً  مداظبُا جم جىصَْ الخ٣الُٚ الاظدشماٍس

ت للخ٣الُٚ الدؽُٕلُت ٠ما ظُىضح في هزا الٙفل خُض جٝعم الخ٣الُٚ , ظىٍى

وهزه الخ٣الُٚ , الدؽُٕلُت ٘ٝي ِلى الاهخاط ال٢لي لُخم اظخخشاط الخ٣لٙت الجهاثُت

ْ املىجضة ٘ٝيالدؽُٕلُت جخممً اه ْ , ذزاساث للخ٣الُٚ الشؤظمالُت للمؽاَس وجبٝى املؽاَس

بها ٠مىظىداث ٔحر مما٘ت الى الخ٣الُٚ  ْ املىجضة التي في وىس جبٍى ُٜذ الاوؽاء واملؽاَس

ان ل٣ل خٝل هىاٟ ج٣الُٚ اهخاط داخل هٙغ الحٝل جدعبها هُإث ٘مال ًِ , الدؽُٕلُت

عخىدِاث مؽتر٠ت جابّت الى ؼش٠ت هٙي الجىىب الدؽُٕل لُخم الخٝا ججمُْ الىٙي في م

الا٘ت الى الخ٣الُٚ , ولِغ للمٝاو٥ ومً زم الطخ والىٝل والخفذًش ِلى هٙغ الؽا١لت

ُٝت واملالُت املؽتر٠ت التي جخ٢ٙلها ؼش٠ت هٙي الجىىب ت والدعٍى وجىظذ مؽ٣لت , الاداٍس
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م جالفي هزه املؽ٣لت وج, بعُىت وهي ٠ُُٙت جٝعُم هزه الخ٣الُٚ ِلى الهُإث املخخلٙت

ت .  بخىصَْ وعبي لالهخاط خعب اليعبت املئٍى

ش الفادسة مً ؼش٠ت هٙي الجىىب  جم هُإة الاهخاط والخضن )هُإة  –اِخماد الخٝاٍس

 والتي حّخمذ ِلى ِذاداث مّخمذة دولُا , الّملُاث ظابٝا( خى٥ الاهخاط

 2009الاهخاج والخياليف لعام  4-1

٠زل٤ ًالخَ , خٝل مِعان ٜبل جإظِغ ؼش٠ت هٙي مِعان الّام وظىدرل٤ ًالخَ في 

الا٘ت الى ِذم وظىد , ِذم وظىد هُإث حؽُٕل ٜبل املباؼشة بّمل ِٝذ الخذمت الٙىُت

 . 2هُإث حؽُٕل ٔشب الٝشهت

 (  9ظذو٥ )                                                          

 2009عام الاهخاج خضب الحلٌى 

 هخاج ) برميل(الا  الحلل ث

 193,338,380 خلل الرميلت الجىىبي 1

 155,867,735 خلل الرميلت الشمالي 2

 73,067,765 خلل السبير 3

 11,083,950 خلل بً عمر 4

 17,923,215 خلل اللحيط 5

 94,985,288 1خلل غرب اللرهت 6

 32,136,168 خلل ميضان  7

 200,64,625 خلل مجىىن  8

 1,608,810 خلل الطىبى 9

 5,212,285 خلل ارطاوي  10

 1,371,597 خلل الىاصريت 11

 607,659,818 اإلاجمــــــــــــىع 12
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خُض , وعبُا مٝاسهت بالعىىاث الالخٝتٜلُلت  2009اما الخ٣الُٚ ٘ٝذ ١اهذ في ِام     

ش ؼش٠ت هٙي الجىىب ١االحي :  ١اهذ الخ٣الُٚ خعب جٝاٍس

 دًىاس 681,394,051,786= لمجها الاهذزاساث  لُت مًُاظمالي املفـاٍسٚ الدؽٕـ

ت = ـــــــــت الاظدشمـــــــاملفشوٗ الّٙلي مً الخى  دًىاس 146,269,522,000اٍس

 ٚ ُٝت الاهخاظُت وج٣لٙت اهخاط البرمُل الىاخذ مً لمجها املفاٍس ت والدعٍى الاداٍس

حرها الاهذزاساث  عاوي  ,لبرمُل الىاخذدًىاس ل  1121هي ) داخل الحٝل( ٔو  . 1$ َو

 اما باليعبت للخفذًش ٘ٝذ ١ان ١االحي :

 بشمُل خال٥ ظىت 515,760,986مُىاء البفشة الىٙىي = 

 بشمُل خال٥ ظىت 8,296,165مُىاء خىس الّمُــت = 

 بشمُل خال٥ ظىت 524,057,151املجـــــــــــــــمُى = 

 الخجهحز الذاخلي للبلذ و١االحي :

 خال٥ العىت بشمُل 76,659,492املفافي = 

 بشمُل خال٥ العىت 19,568,004ال٢هشباء = 

 بشمُل خال٥ العىت  96,227,496املجمُى = 

 :  2010الاهخاج والخياليف عام  4-2

الّام لزل٤ ال جىظذ بُاهاث جٙفُلُت رل٤ مىخفٚ الى خحز الخىُٙز في دخى٥ التراخُق 

الخَ اهٙفا٥ ؼش٠ت هٙي مِعان ., معخٝلت  ٍو
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 (  10ظذو٥ )                                                     

 2010الاهخاج خضب الحلٌى عام 

 الاهخاج ) برميل( الحلل ث

 231,122,221 خلل الرميلت الجىىبي 1

 137,145,820 خلل الرميلت الشمالي 2

 70,642,224 خلل السبير 3

 15,447,178 خلل بً عمر 4

 19,816,665 خلل اللحيط 5

 78,769,202 1غرب اللرهتخلل  6

 22,991,960 خلل مجىىن  7

 2,226,285 خلل الطىبى 8

 5,643,025 خلل ارطاوي  9

 3,724,100 خلل الىاصريت 10

 588,428,680 اإلاجمــــــــــــىع 11

    

ش ؼش٠ت هٙي الجىىب   2010اما الخ٣الُٚ ٘ٝذ ١اهذ في ِام   ١اهذ الخ٣الُٚ خعب جٝاٍس

 ١االحي :

 دًىاس 1,241,406,738,312ـلُت مً لمجها الاهذزاساث = ُاملفـاٍسٚ الدؽٕاظمالي 

 بشمُل 588,428,680 جٝعم ِلى الاهخاط العىىي :

ُٝت ت والدعٍى  وسظم الخذمت ج٣لٙت اهخاط البرمُل الىاخذ مً لمجها املفاٍسٚ الاداٍس

حرها هي   . $ 1.89 وحعاوي  %(12) مً دون هامؾ الشبذ  دًىاس للبرمُل الىاخذ  2109ٔو

عاوي دًىاس 2362=   ًفبذ ظّش البرمُل الّٙلي %12بّذ الا٘ت هامؾ الشبذ    2.11, َو

$. 

 اما باليعبت للخفذًش ٘ٝذ ١ان ١االحي :
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 بشمُل خال٥ ظىت 528,506,330مُىاء البفشة الىٙىي = 

 بشمُل خال٥ ظىت 10,875,752مُىاء خىس الّمُــت = 

 بشمُل خال٥ ظىت 539,382,082املجـــــــــــــــمُى = 

 الخجهحز الذاخلي للبلذ و١االحي :

 بشمُل خال٥ العىت  82,425,061املفافي = 

 بشمُل خال٥ العىت 16,521,549ال٢هشباء = 

 بشمُل خال٥ العىت 98,946,610املجمُى = 
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 : 2111االىتاج والتلاليف عاو  4-3

 (  11ظذو٥ )                                          

 2011الاهخاج خضب الحلٌى عام 

 الاهخاج ) برميل( الحلل ث

 242,378,976 خلل الرميلت الجىىبي 1

 165,639,690 خلل الرميلت الشمالي 2

 86,762,683 خلل السبير 3

 13,804,621 خلل بً عمر 4

 15,477,348 خلل اللحيط 5

 108,503,535 1خلل غرب اللرهت 6

 17,739,529 خلل مجىىن  7

 5,261,513 خلل الطىبى 8

 6,805,614 خلل ارطاوي  9

 3,509,805 خلل الىاصريت 10

 665,883,314 اإلاجمــــــــــــىع 11

 

ش ؼش٠ت هٙي الجىىب  2011اما الخ٣الُٚ ٘ٝذ ١اهذ في ِام    ١اهذ الخ٣الُٚ خعب جٝاٍس

 ١االحي :

 2,654,787,528,303=  وسظم الخذمت ـلُت مً لمجها الاهذزاساثُاظمالي املفـاٍسٚ الدؽٕ

 دًىاس

 بشمُل 665,883,314 جٝعم ِلى الاهخاط العىىي :

حرها هي  ُٝت ٔو ت والدعٍى   3987ج٣لٙت اهخاط البرمُل الىاخذ مً لمجها املفاٍسٚ الاداٍس

 . $ 3.55وحعاوي  ( مً ٔحر هامؾ الشبذ) دًىاس للبرمُل الىاخذ
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عاوي , دًىاس 4505=  ًفبذ ظّش البرمُل الّٙلي %13بّذ الا٘ت هامؾ الشبذ   .$ 4.03َو

 اما باليعبت للخفذًش ٘ٝذ ١ان ١االحي :

 بشمُل خال٥ ظىت  593,478,894مُىاء البفشة الىٙىي = 

 بشمُل خال٥ ظىت 30,836,221مُىاء خىس الّمُــت = 

 بشمُل خال٥ ظىت 624,315, 115املجـــــــــــــــمُى = 

 الخجهحز الذاخلي للبلذ و١االحي :

 بشمُل خال٥ العىت  84,427,164= املفافي 

 بشمُل خال٥ العىت 15,861,898ال٢هشباء = 

 بشمُل خال٥ العىت 100,289,062املجمُى = 
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 :. 2112االىتاج والتلاليف عاو  4-4

 

 (  12ظذو٥ )                                                

 2012الاهخاج خضب الحلٌى عام   

 رميل(الاهخاج ) ب الحلل ث

 272,728,327 خلل الرميلت الجىىبي 1

 191,207,764 خلل الرميلت الشمالي 2

 89,202,608 خلل السبير 3

 9,686,211 خلل بً عمر 4

 15,420,342 خلل اللحيط 5

 140,303,410 1خلل غرب اللرهت 6

 3,944,945 خلل مجىىن  7

 7,383,062 خلل الطىبى 8

 4,725,543 خلل ارطاوي  9

 5,311,564 خلل الىاصريت 10

 739,913,776 اإلاجمــــــــــــىع 11

    

ش ؼش٠ت هٙي الجىىب  2012اما الخ٣الُٚ ٘ٝذ ١اهذ في ِام   ١اهذ الخ٣الُٚ خعب جٝاٍس

 ١االحي :

 3,015,310,156,521=  وسظم الخذمت ـلُت مً لمجها الاهذزاساثُاظمالي املفـاٍسٚ الدؽٕ

 دًىاس

 739,913,776 ىي :جٝعم ِلى الاهخاط العى
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ُٝت وسظم الخذمت  ت والدعٍى ج٣لٙت اهخاط البرمُل الىاخذ مً لمجها املفاٍسٚ الاداٍس

حرها هي  عاوي  ( هامؾ الشبذ ) مً ٔحر  دًىاس للبرمُل الىاخذ  4075ٔو  .$  3.64َو

 . 4.12 $  ؤي , دًىاس 4605=   ًفبذ ظّش البرمُل الّٙلي  %13بّذ الا٘ت هامؾ الشبذ 

 

 يعبت للخفذًش ٘ٝذ ١ان ١االحي :اما بال

 بشمُل خال٥ ظىت  558,655,867مُىاء البفشة الىٙىي = 

 بشمُل خال٥ ظىت 28,168,971مُىاء خىس الّمُــت = 

 بشمُل خال٥ ظىت 98,724,354( = SPM-2املُىاء الّاثم ظ٣ُىس )

 بشمُل خال٥ ظىت 64,096,801( = SPM-3املُىاء الّاثم الُٙداء )

 بشمُل خال٥ ظىت 833,993, 750ــــــمُى = املجـــــــــ

 الخجهحز الذاخلي للبلذ و١االحي :

 بشمُل خال٥ العىت  82,662,319املفافي = 

 بشمُل خال٥ العىت 13,675,441ال٢هشباء = 

 بشمُل خال٥ العىت 96,337,760املجمُى = 
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 :. 2113االىتاج والتلاليف عاو  4-5

 

 (  13ظذو٥ )                                                

 2013الاهخاج خضب الحلٌى عام   

 الاهخاج ) برميل( الحلل ث

 272,660,156 خلل الرميلت الجىىبي 1

 175,481,187 خلل الرميلت الشمالي 2

 102,578,174 خلل السبير 3

 4,486,528 خلل بً عمر 4

 13,882,859 خلل اللحيط 5

 153,498,628 1خلل غرب اللرهت 6

 13,556,033 خلل مجىىن  7

 6,694,180 خلل الطىبى 8

 4,331,001 خلل ارطاوي  9

 12,098,858 خلل الىاصريت 10

 8,122,714 خفل الغراف 11

 767,390,318 اإلاجمــــــــــــىع 

    

خُض جم الاهخاط الو٥ مشة مً خٝل الٕشاٗ , لجذو٥ اخُض ًالخَ وظىد خٝل الٕشاٗ في  

 ٠ت بتروهاط .مً ٜبل ؼش 

ش ؼش٠ت هٙي الجىىب  2013اما الخ٣الُٚ ٘ٝذ ١اهذ في ِام   ١اهذ الخ٣الُٚ خعب جٝاٍس

 ١االحي :
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 3,961,753,865,259ـلُت مً لمجها الاهذزاساث وسظم الخذمت = ُاظمالي املفـاٍسٚ الدؽٕ

 دًىاس

 بشمُل 767,390,318 جٝعم ِلى الاهخاط العىىي :

ُٝت وسظم الخذمت ج٣لٙت اهخاط البرمُل الىاخذ م ت والدعٍى ً لمجها املفاٍسٚ الاداٍس

حرها هي   .$  4.62وحعاوي  مً ٔحر هامؾ الشبذ (دًىاس للبرمُل الىاخذ ) 5163ٔو

عاوي , دًىاس 6041=   ًفبذ ظّش البرمُل الّٙلي %17بّذ الا٘ت هامؾ الشبذ   .$  4.09َو

 اما باليعبت للخفذًش ٘ٝذ ١ان ١االحي :

 بشمُل خال٥ ظىت  493,074,143=  مُىاء البفشة الىٙىي

 بشمُل خال٥ ظىت 26,701,961مُىاء خىس الّمُــت = 

 بشمُل خال٥ ظىت 126,541,807( = SPM-2املُىاء الّاثم ظ٣ُىس )

 بشمُل خال٥ ظىت 130,119,433( = SPM-3املُىاء الّاثم الُٙداء )

 بشمُل خال٥ ظىت 776,437, 344املجـــــــــــــــمُى = 

 الذاخلي للبلذ و١االحي : الخجهحز 

 بشمُل خال٥ العىت  98,043,683املفافي = 

 بشمُل خال٥ العىت 19,634,519ال٢هشباء = 

 بشمُل خال٥ العىت 117,678,202املجمُى = 
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 :. 2114االىتاج والتلاليف عاو  4-6

 (  14ظذو٥ )                                                      

 2013ب الحٝى٥ ِام الاهخاط خع  

 الاهخاج ) برميل( الحلل ث

 257,313,614 خلل الرميلت الجىىبي 1

 177,843,208 خلل الرميلت الشمالي 2

 103,445,975 خلل السبير 3

 9,629,266 خلل بً عمر 4

 22,199,458 خلل اللحيط 5

 123,587,486 1خلل غرب اللرهت 6

 75,361,441 2خلل غرب اللرهت  7

 70,791,311 مجىىن  خلل 8

 10,222,563 خلل الطىبى 9

 6,216,744 خلل ارطاوي  10

 9,477,712 خلل الىاصريت 11

 30,708,600 خفل الغراف 12

 897,053,135 اإلاجمــــــــــــىع 

خُض جم الاهخاط الو٥ مشة مً خٝل , لجذو٥ افي  2ٔشب الٝشهتخُض ًالخَ وظىد خٝل 

ل لٟىمً ٜبل ؼش٠ت  2ٔشب الٝشهت  . اٍو

ش ؼش٠ت هٙي الجىىب  2014اما الخ٣الُٚ ٘ٝذ ١اهذ في ِام   ١اهذ الخ٣الُٚ خعب جٝاٍس

 ١االحي :

 6,011,719,853,096اظمالي املفـاٍسٚ الدؽُٕـلُت مً لمجها الاهذزاساث وسظم الخذمت = 

 دًىاس
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 بشمُل 897,053,135 جٝعم ِلى الاهخاط العىىي :

ُٝت وسظم الخذمت ج٣لٙت اهخاط البرمُل الىاخذ مً لمج ت والدعٍى ها املفاٍسٚ الاداٍس

حرها هي   . $  5.99وحعاوي  دًىاس للبرمُل الىاخذ ) مً ٔحر هامؾ الشبذ (  6702ٔو

عاوي , دًىاس 7272= ًفبذ ظّش البرمُل الّٙلي %8,5بّذ الا٘ت هامؾ الشبذ   .$  6.50َو

 

 اما باليعبت للخفذًش ٘ٝذ ١ان ١االحي :

 بشمُل خال٥ ظىت  504,473,564=  مُىاء البفشة الىٙىي

 بشمُل خال٥ ظىت 32,485,008مُىاء خىس الّمُــت = 

 بشمُل خال٥ ظىت 70,225,136( = SPM-1املُىاء الّاثم املشبذ )

 بشمُل خال٥ ظىت 144,043,685( = SPM-2املُىاء الّاثم ظ٣ُىس )

 بشمُل خال٥ ظىت 144,770,912( = SPM-3املُىاء الّاثم الُٙداء )

 بشمُل خال٥ ظىت 895,998, 305جـــــــــــــــمُى = امل

 الخجهحز الذاخلي للبلذ و١االحي :

 بشمُل خال٥ العىت  119,853,249املفافي = 

 بشمُل خال٥ العىت 28,879,553ال٢هشباء = 

 بشمُل خال٥ العىت 14,732,802املجمُى = 
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 (  15ظذو٥ )                                           

 2015الاهخاج خضب الحلٌى عام   

 الاهخاج ) برميل( الحلل ث

 248,332,288 خلل الرميلت الجىىبي 1

 222,451,291 خلل الرميلت الشمالي 2

 113,842,211 خلل السبير 3

 9,297,634 خلل بً عمر 4

 25,572,100 خلل اللحيط 5

 133,464,327 1خلل غرب اللرهت 6

 139,800,233 2خلل غرب اللرهت  7

 72,319,877 خلل مجىىن  8

 31,271,565 خلل الطىبى 9

 6,233,175 خلل ارطاوي  10

 11,483,452 خلل الىاصريت 11

 35,451,675 خفل الغراف 12

 310,596 الفيداء 13

 1,031,830,424 اإلاجمــــــــــــىع 

    

خُض جم الاهخاط الو٥ مشة مً خٝل الُٙداء , ء في الجذو٥ خُض ًالخَ وظىد خٝل الُٙدا

ج ٞ الفهاٍس ً وٍش ٠ما , مً ٜبل ؼش٠ت هٙي الجىىب بىاظىت بئر واخذ بذون ميؽإث ِو

م ُٜاسخي .  ًالخَ ججاوص الاهخاط ِخبت امللُاس بشمُل في العىت وهى ٜس
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 اما باليعبت للخفذًش ٘ٝذ ١ان ١االحي :

 بشمُل خال٥ ظىت  552,007,395مُىاء البفشة الىٙىي = 

 بشمُل خال٥ ظىت 38,171,137مُىاء خىس الّمُــت = 

 بشمُل خال٥ ظىت 152,523,618( = SPM-1املُىاء الّاثم املشبذ )

 بشمُل خال٥ ظىت 147,380,865( = SPM-2املُىاء الّاثم ظ٣ُىس )

 بشمُل خال٥ ظىت 149,201,163( = SPM-3مُىاء الّاثم الُٙداء )-ا٥

م ُٜاسخي ( بشمُل خال٥ ظىت 1,039,284,178ــــــــمُى = املجـــــــ  ) ٜس

 الخجهحز الذاخلي للبلذ و١االحي :

 بشمُل خال٥ العىت  131,744,604املفافي = 

 بشمُل خال٥ العىت 35,130,862ال٢هشباء = 

 بشمُل خال٥ العىت 166,875,466املجمُى = 

ش ؼش٠ت هٙي الجىىب ١اهذ الخ٣الُٚ خ 2015اما الخ٣الُٚ ٘ٝذ ١اهذ في ِام  عب جٝاٍس

 ١االحي :

 6,730,026,877,098اظمالي املفـاٍسٚ الدؽُٕـلُت مً لمجها الاهذزاساث وسظم الخذمت = 

  دًىاس

 بشمُل 1,031,830,424 جٝعم ِلى الاهخاط العىىي :

ُٝت وسظم الخذمت  ت والدعٍى ج٣لٙت اهخاط البرمُل الىاخذ مً لمجها املفاٍسٚ الاداٍس

حرها هي   .$   5.83وحعاوي  دًىاس للبرمُل الىاخذ ) مً ٔحر هامؾ الشبذ (  6522ٔو

عاوي , دًىاس 7239=  ًفبذ ظّش البرمُل الّٙلي % 11بّذ الا٘ت هامؾ الشبذ   .$ 6.2َو
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 (  16ظذو٥ )                                                

 2016ٌى عام الاهخاج خضب الحل  

 الاهخاج ) برميل( الحلل ث

 250,108,792 خلل الرميلت الجىىبي 1

 266,231,811 خلل الرميلت الشمالي 2

 134,711,571 خلل السبير 3

 12,407,883 خلل بً عمر 4

 32,631,608 خلل اللحيط 5

 162,835,918 1خلل غرب اللرهت 6

 148,807,189 2خلل غرب اللرهت  7

 78,469,336 ىن خلل مجى 8

 13,262,897 خلل الطىبى 9

 6,123,726 خلل ارطاوي  10

 26,023,131 خلل الىاصريت 11

 36,914,425 خفل الغراف 12

 2,305,837 الفيداء 13

 1,170,834,124 اإلاجمــــــــــــىع 

    

م بشمُل في العىت وهى  ومئت وظبّىن ملُىن  خُض ًالخَ ججاوص الاهخاط ِخبت امللُاس   ٜس

 . اًما" ُٜاسخي

 اما باليعبت للخفذًش ٘ٝذ ١ان ١االحي :
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 بشمُل خال٥ ظىت  614,374,883مُىاء البفشة الىٙىي = 

 بشمُل خال٥ ظىت 23,771,761مُىاء خىس الّمُــت = 

 بشمُل خال٥ ظىت 192,456,317( = SPM-1املُىاء الّاثم املشبذ )

 مُل خال٥ ظىتبش  188,787,371( = SPM-2املُىاء الّاثم ظ٣ُىس )

 بشمُل خال٥ ظىت 181,755,473( = SPM-3املُىاء الّاثم الُٙداء )

م ُٜاسخي ( 1,201,145,804املجـــــــــــــــمُى =   بشمُل خال٥ ظىت ) ٜس

 الخجهحز الذاخلي للبلذ و١االحي :

 بشمُل خال٥ العىت  134,014,552املفافي = 

 بشمُل خال٥ العىت 32,529,137ال٢هشباء = 

 بشمُل خال٥ العىت 166,543,689مُى = املج

ش ؼش٠ت هٙي الجىىب  2016اما الخ٣الُٚ ٘ٝذ ١اهذ في ِام   ١اهذ الخ٣الُٚ خعب جٝاٍس

 ١االحي :

 6,261,175,503,571اظمالي املفـاٍسٚ الدؽُٕـلُت مً لمجها الاهذزاساث وسظم الخذمت = 

 . دًىاس

 بشمُل 1,170,834,124 جٝعم ِلى الاهخاط العىىي :

ُٝت وسظم الخذمت ج٣ ت والدعٍى لٙت اهخاط البرمُل الىاخذ مً لمجها املفاٍسٚ الاداٍس

حرها هي بعبب ِذم جٝذًم  دًىاس للبرمُل الىاخذ ) مً ٔحر هامؾ الشبذ  5348 : ٔو

ابت املالُت لٕاًت  .$  4.78وحعاوي  ( 2017مىخفٚ ِام الحعاباث الخخامُت الى دًىان الٜش
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 ( 17ظذو٥ )                                              

 خالـت ١لٚ الاهخاط في ؼش٠ت هٙي البفشة                         

 2016 -2009خال٥ املذة                                      

 البرميل اهخاج ولفت الضىت

2009 1 

2010 1.89 

2011 3.55 

2012 3.64 

2013 4.62   

2014 5.99 

2015 5.83 

2016 4.78   
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 داخل حذود احلكل . 2116تلاليف االىتاج احملاسبية للل حكل عاو  4-9

خعاب الخ٣الُٚ املداظبُت في ١ل خٝل ِلى خذة لححن هٝىت  بدضظِخم في هزا امل

ٞ والىٝل, الدعلُم خاسط خذود الحٝل  ت والذِم والدعٍى  دون خعاب ال٣لٚ الاداٍس

 .والخضن والخفذًش

ل جم خعاب ١لٙت اظخخشاط واهخاط وجفذًش الىٙي الخام في ؼش٠ت هٙي في هزا الٙف

ٝت مداظبُت جخىا٘ٞ مْ حّلُماث جىُٙز املىاصهاث ل٣ل العىىاث املز١ىسة , الجىىب بىٍش

ٝت خعاب الخ٣الُٚ ال٣لُت وج٣الُٚ البرمُل الىاخذ ظاءث خعب الىٍام  ٠ما ان وٍش

ٝت جماما" , املداظبي املىخذ مْ ما جم جٝذًمه في الحعاباث الخخامُت الى وهي البُاهاث مخ٘ى

ابت املالُت .  دًىان الٜش

اواوي وبً ِمش والىىبت اللحِغ و وحؽمل خٝى٥ )خلٌى الجهذ الىطني :  4-9-1

ت خُض بلٖ الاهخاط للحٝى٥ اِاله مْ بّن الحٝى٥ ٔحر املىىسة ًمّذ٥ , (والىاـٍش

لخ٣لٙت الشؤظمالُت بمجمُى ٌعاوي ( بشمُل في الُىم بخ٣لٙت حؽُٕلُت + اهذزاس ا257,000)

لّام  خُض بلٕذ ١لٙت الاهخاط, ( دًىاس ِشاقي262,730,000,000( دوالس ؤي )235,000,000)

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

0.95 كهفة اوتاج انثرمٍم 1.8 3.4 3.49 3.3 5.74 5.75 4.52

0

2

4

6

8

  2009كهفة اوتاج انثرمٍم فً شركة وفط انجىىب 
- 2016 
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ل٣ل بشمُل مىخج داخل خذود الحٝل ٘ٝي دون خعاب الخ٣الُٚ  ( $2.5) خىالي 2016

ُٝت والخفذًش . ت والدعٍى  املؽتر٠ت للىٝل والخضن والحماًت واملفاٍسٚ الاداٍس

( بشمُل في الُىم  1,414,000مّذ٥ ) ب: خُض بلٖ الاهخاط للحٝل  خلل الرميلت 4-9-2

ؤي  $( 1,656,614,912)    بخ٣لٙت حؽُٕلُت + اهذزاس الخ٣لٙت الشؤظمالُت بمجمُى ٌعاوي 

 $ (3.2) خىالي 2016لّام  خُض بلٕذ ١لٙت الاهخاط, ( دًىاس ِشاقي1,852,095,417,693)

خذود الحٝل ٘ٝي دون خعاب الخ٣الُٚ املؽتر٠ت للىٝل والخضن ل٣ل بشمُل مىخج داخل 

ُٝت والخفذًش . ت والدعٍى  والحماًت واملفاٍسٚ الاداٍس

م ان ال ِالُت  ىٙٝاثمالخٍت / ًالخَ ان ١لٙت اهخاط البرمُل في خٝل الشمُلت مىخٙمت ٔس

اهخاط الحٝل  ظذا" ) ا٠ثر مً ملُاس دوالس وهفٚ امللُاس خال٥ العىت ( والعبب ٌّىد الى ان

ٚ , (2016ِالُت ظذا" ) هفٚ ملُاس بشمُل خال٥ ِام  وبما ان مّادلت ال٣لٙت هي املفاٍس

م الىاجج ٔحر ِالي ., جٝعُم الاهخاط  ٘إن الٜش

 

( بشمُل في الُىم بخ٣لٙت  369,072) مّذ٥ب: خُض بلٖ الاهخاط للحٝل  السبيرخلل  4-9-3

 ؤي $(512,697,892ُى ٌعاوي )حؽُٕلُت + اهذزاس الخ٣لٙت الشؤظمالُت بمجم

ل٣ل  ( $3.8)خىالي  2016لّام  خُض بلٕذ ١لٙت الاهخاط, ( دًىاس ِشاقي573,196,243,362)

بشمُل مىخج داخل خذود الحٝل ٘ٝي دون خعاب الخ٣الُٚ املؽتر٠ت للىٝل والخضن 

ُٝت والخفذًش . ت والدعٍى  والحماًت واملفاٍسٚ الاداٍس

( بشمُل في الُىم  446,125مّذ٥ )ببلٖ الاهخاط للحٝل  : خُض 1خلل غرب الفرهت 4-9-4

ؤي  $( 516,662,658) ٣لٙت الشؤظمالُت بمجمُى ٌعاوي بخ٣لٙت حؽُٕلُت + اهذزاس الخ

 ( $3.17)خىالي   2016خُض بلٕذ ١لٙت الاهخاط لّام , ( دًىاس ِشاقي577,628,851,424)

ٚ املؽتر٠ت للىٝل والخضن ل٣ل بشمُل مىخج داخل خذود الحٝل ٘ٝي دون خعاب الخ٣الُ

ُٝت والخفذًش ت والدعٍى  . والحماًت واملفاٍسٚ الاداٍس
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( بشمُل في الُىم  407,690مّذ٥ )ب: خُض بلٖ الاهخاط للحٝل  2خلل غرب الفرهت 4-9-5

( $ ؤي 812,997,346) خ٣لٙت الشؤظمالُت بمجمُى ٌعاوي بخ٣لٙت حؽُٕلُت + اهذزاس ال

 ( $5.5)خىالي   2016خُض بلٕذ ١لٙت الاهخاط لّام , ( دًىاس ِشاقي918,993,032,868)

ل٣ل بشمُل مىخج داخل خذود الحٝل ٘ٝي دون خعاب الخ٣الُٚ املؽتر٠ت للىٝل والخضن 

ُٝت والخفذًش ت والدعٍى  . والحماًت واملفاٍسٚ الاداٍس

( بشمُـل فـي الُـىم بخ٣لٙـت  217,000مّـذ٥ )ب: خُض بلـٖ الاهخـاط للحٝـل خلل مجىىن  4-9-6

$ ؤي  (588,000,000) ٌعــــــــــــــــــاوي ُلُت + اهــــــــــــــــــذزاس الخ٣لٙــــــــــــــــــت الشؤظــــــــــــــــــمالُت بمجمــــــــــــــــــُى حؽــــــــــــــــــٕ

 ( $7.5)خــــىالي   2016لّــــام  خُــــض بلٕــــذ ١لٙــــت الاهخــــاط , ( دًىــــاس ِشاقــــي657,385,000,000)

ل٣ــل بشمُــل مىــخج داخــل خــذود الحٝــل ٘ٝــي دون خعــاب الخ٣ــالُٚ املؽــتر٠ت للىٝــل والخــضن 

ُٝ ت والدعٍى  . ت والخفذًشوالحماًت واملفاٍسٚ الاداٍس

( بشمُل في الُىم بخ٣لٙت  101,135مّذ٥ )بخُض بلٖ الاهخاط للحٝل  خلل الغراف : 4-9-7

ؤي  $( 270,054,677حؽُٕلُت + اهذزاس الخ٣لٙت الشؤظمالُت بمجمُى ٌعاوي )

ل٣ل ( $ 7.3)خىالي   2016خُض بلٕذ ١لٙت الاهخاط لّام , ( دًىاس ِشاقي301,921,128,604)

خل خذود الحٝل ٘ٝي دون خعاب الخ٣الُٚ املؽتر٠ت للىٝل والخضن بشمُل مىخج دا

ُٝت والخفذًش ت والدعٍى  . والحماًت واملفاٍسٚ الاداٍس
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 ( 18حذٌو ) 

 2016عام الىفطيت ولفت اهخاج برميل الىفط في الحلٌى 

 ال٣لٙت $ الحٝل 

ت ووجي  2.5 اسواوي,اللحِغ,بً ِمش,وىبت,هاـٍش

 

 الجىلت

 الاولى

 3.2 الشمُلت

 3.8 الضبحر

 3.17 1ٔشب الٝشهت
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 5.5 2ٔشب الٝشهت

 7.5 مجىىن 

 7.3 الٕشاٗ
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كهفة اوتاج انىفط فً حقىل شركة وفط انجىىب 
 2016عاو 
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الخَ ان ١لٙت    لذ الحها هزه الذساظتخٝى٥ ؼش٠ت هٙي البفشة في هخاط الشمُل الخام بٍو  التي جـى

ُت م     لذ الحها وصاسة الىٙي الّٜش  ً خال٥ الذساظت التيهي ؤٜل ب٢شحر مً ١لٚ الاهخاط التي جـى

 والعبب دوالس للبرمُل الىاخذ  10,8ؽشها مذًش ِام داثشة التراخُق في الىصاسة والتي جبلٖ و    

رل٤ اخدعاب ٜعي الاهذزاس العىىي لمً ال٣لٚ ال٣لُت وحّامل مْ ال٣لٚ الشؤظمالُت في   

ٙها       ٥ املىخجت للىٙي ١لٙا حؽُٕلُت ؟ ٠ما ان العُذ املذًش الّام لم ًٙٛش بحن الحٝى بـى

حر املىىسة ار ان الاولى جيخج مٍّم الىٙي الّشاقي واهٙٝذ ِلحها     والحٝى٥ املعخ٢ؽٙت ٔو

ُْ ِلى ِٝىد التراخُق واظخٙادث الؽش١اث الاظىبُت مجها ظىاء     ملُاساث الذوالساث ٜبل الخٜى

 ٜعاوا لالهذزاس . باليعبت لآلباس املىخجت ام امليؽأث العىدُت او ٔحرها ولم ًدعب لها ا

م مً رل٤ ٘هىاٟ اسجٙاُ ٠بحر في ١لٚ اهخاط للبرمُل الىٙىي في خٝى٥ ؼش٠ت هٙي     لى الٔش    ِو

  بّن البفشة بالُٝاط الى ما ١اهذ ِلُه ٜبل ظىالث التراخُق الىٙىُت , مما ٌعخلضم حّذًل 

  ؼشوه مّٝذة  وخاـت املادة  املخّلٝت باخدعاب الخ٣الُٚ التي جمْمىاد ِٝىد التراخُق 

.  ار حؽحر الٙٝشة  ّبت الخىُٙز لجّل الخ٣الُٚ ميسجمت مْ اظّاس العٛى  2مً املادة  8ـو

 في ِٝذ الشمُلت بلى آلاحي : ) ارا ١ان لذي ؼش٠ه هٙي الجىىب اِتراك ِلى اي مً الخ٣الُٚ   

    والىٙٝاث ٠ما هي مبلٕه او مٙىجشة مً ٜبل املٝاو٥ ٘إن ؼش٠ه هٙي الجىىب ظٗى جٝىم

بإؼّاس املٝاو٥ باِترالها خىُا ول٢ً ًجب ان جذْ٘ ٠ال مً املبالٖ املىلْ الخالٗ والتي ال 

خ  ل الى خل للمعإله وفي ٔمىن ؼهش واخذ مً جاٍس خالٗ ِلحها ِلى خذ ظىاء بإهخٍاس الخـى

ى٥ بدعً هُه الى خل مٝبى٥ او حُّحن  تراك ؼش٠ه هٙي الجىىب للـى    اظخالم املٝاو٥ اِل

ه املعإله وفي خاله اخاله املعإلت الى خبراء ًجب ِلى الخبراء في خبحر وا   خذ او ا٠ثر لدعٍى

ٔمىن زالر اؼهش جلي حُُّجهم و جٝذًم خلهم للخالٗ الزي ًخماشخى مْ اخ٣ام هزا الّٝذ 

حن اخاله املعإله الخد٢ُم  ٞ ًجىص الي مً الى٘ش ه بهزه الىٍش ومللحٞ و في خا٥ ٘ؽل الدعٍى

غح 37.( واملادة  37بمٝخطخى املاده  .ؽحر الى الخد٢ُم الذولي في باَس

ان ج٣البٚ الاهخاط لبرمُل الىٙي الخام لم جخممً ال٣لٙت الجهاثُت للخذماث الاهخاظُت الاخشي   

تخاسط خذود الحٝل مً هٝل  ُٝت واداٍس . وبعبب ان ال٣لٚ الالاُ٘ت وخضن وضخ وخذماث حعٍى

 جىصَّها ِلى الحٝى٥ الىٙىُت ِلى الىدى آلاحي : ظِخمهزه ج٣ىن مؽتر٠ت بحن الحٝى٥ الىٙىُت 

 بدىالي  2016جٝذس الخ٣الُٚ للخذماث الاهخاظُت الالاُ٘ت خاسط خذود الحٝل الىٙىي في ِام  -1    

 دوالس . ملُىن   327,8
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ُٝت جٝذس بىدى -2  دوالسملُىن   269,3ج٣الُٚ الخذماث الدعٍى

ت التي جدملتها ؼش٠ت هٙي-3  دوالس .ملُىن   906,7البفشة جٝذس بدىالي  الخ٣الُٚ الاداٍس

ٝت مٝبىلت هِى , بر ظِخم جىصَْ ج٣الُٚ ا ما في جىصَْ الخ٣الُٚ الالاُ٘تظىخخاس وٍش

ٞ خعب اهخاط الحٝى٥ الىٙىُت الن الخذماث  الخذماث الاهخاظُت وج٣الُٚ الدعٍى

٠مُاث  الاهخاظُت مً جىسبِىاث ضخ واهابِب هٝل ومّذاث اخشي ًخم اظتهال٠ها بدعب

جخىصُ اليعبت خعب ٠مُاث الاهخاط ١ل خٝل خال٥ العىت  و٠زا الاهخاط ٘مً املىىٝي ان 

ت ٘لِغ لها ِالٜت باالهخاط بل  ُٝت . اما الخذماث الاداٍس الحا٥ باليعبت للخذماث الدعٍى

ت خعب وعبت  لها ِالٜت بّذد الّاملحن في ١ل خٝل ن لزا ظِخم جىصَْ الخ٣الُٚ الاداٍس

 .١ل خٝل الى اظمالي ِذد الّاملحن ال٣ادس في الّاملحن او 

 ِلى الىدى الاحي : 2016ج٣ىن وعبت اهخاط الىٙي ل٣ل خٝل باليعبت لالهخاط ال٢لي ِام 

 %8خٝى٥ الجهذ الىوجي =  -1

 %44خٝل الشمُلت =  -2

 %11,5خٝل الضبحر =  -3

 %13,9=  1خٝل ٔشب الٝشهت /  -4

 %12,7=  2خٝل ٔشب الٝشهت /  -5

 %6,7خٝل مجىىن =  -6

 %3,1الٕشاٗ =  خٝل -7

 ج٣ىن وعبت ِذد الّاملحن في ١ل خٝل باليعبت الظمالي ِذد الّاملحن ١االحي : 

 %63خٝى٥ الجهذ الىوجي =  -1

 %19خٝل الشمُلت =  -2

 %9خٝل الضبحر =  -3

 %5=  1خٝل ٔشب الٝشهت /  -4

 %1=  2خٝل ٔشب الٝشهت /  -5
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 %1خٝل مجىىن =  -6

 %1خٝل الٕشاٗ =  -7

ت ظخماٗ هزه  بّذ لشب وعبت الاهخاط في الىٙٝاث  ُٝت والاداٍس الاهخاظُت والدعٍى

الىٙٝاث الالاُ٘ت الى ه٣الُٚ الاهخاط الاظاظُت للحٝى٥ الىٙىُت التي جم خعابها ظابٝا 

لى الىدى آلاحي :  ِو

 دوالس 3,6=  1,1+  2,5خٝى٥ الجهذ الىوجي =  -1

 دوالس 3,8=  0,6+  3,2خٝل الشمُلت =  -2

 دوالس 4,4= 0,6+  3,8خٝل الضبحر =  -3

 دوالس 4,3=  0,5+  3,8=  1ل ٔشب الٝشهت / خٝ -4

 دوالس 6=  0,5+  6و5=  2خٝل ٔشب الٝشهت /  -5

 دوالس 8=  0,5+  7,5خٝل مجىىن =  -6

 دوالس  7,8=  0,5+  7,3خٝل الٕشاٗ =  -7

الخَ ان خٝى٥ الجهذ الىوجي جخد ل ج٣الُٚ الاُ٘ت ا٠ثر مً بُٝت الحٝى٥ الىٙىُت مٍو

لْ مً الىٙي اؤلٚ ِامل مٝابل اهخاط ًىمي مخى  18ل فًهٍشا ل٣ىن ِذد الّاملحن ٘حها 

 الخام .

ام العابٝت ٣ًىن مخىظي الخ٣الُٚ ل٣ل الحٝى٥ الىٙىُت في ؼش٠ت هٙي  ٞ الاٜس ِلى ٘و

دوالس للبرمُل الىاخذ . وارا ا٘ترلىا ان هامؾ الشبذ ٣ًىن بيعبت  4,7البفشة ما ٌّاد٥ 

 في ؼش٠ت هٙي البفشة هى ام املىخج مُل الىٙي الخر % , جفبذ الخ٣الُٚ الجهاثُت لب20

املىخج في  . وهزا ٌّجي اهه ِىذما ٣ًىن ظّش بشمُل الىٙي الّشاقي 2016في ِام  5,6دوالس 

دوالسا ٘ع٣ُىن مٝذس  50املفذس لالظىاٛ الخاسظُت ٌّاد٥  خٝى٥ ؼش٠ت هٙي البفشة و 

ْ الىٙىي ل٣ل بشمُل ِلى الىدى آلاحي :  الَش

ْ الىٙىي =   دوالس ل٣ل بشمُل هٙي خام  44,4=  5,6 – 50الَش
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 (19حذٌو )

 - 2010جطىر اهخاج الىفط الخام في العراق والعىائذ اإلااليت وولف الخطىير خالٌ اإلاذة       

2015 

)مليار برميل(  4.556 الاهخاج الىلي مً حميع الحلٌى

 4.404 الاهخاج الصافي ) مليار برميل (

 2.305 الاهخاج الاصاش ) مليار برميل (

 2.250 السيادة في الاهخاج ) مليار برميل ( 

 282.997 العىائذ اإلااليت اليليت ) مليار دولر (

 168.9955 العىائذ اإلااليت للسيادة في الاهخاج )مليار دولر(

 46.761 اليلف اإلاذفىعت للشرواث الاحىبيت )مليار دولر(

 اليلف اإلاذفىعت للشريً الحىىمي ، الاخذب

 دولر() مليىن  

991.048 

 4.538 احىر الربديت اليليت ) مليار دولر ( 

 845.854 احىر الربديت للشريً الحىىمي )مليىن دولر(

 احىر الربديت للشرواث اإلالاولت بعذ دفع 

 الضريبت ) مليار دولر ( 

 

2.405 

 مجمىع اإلاضخدلاث اإلاذفىعت للشرواث اإلالاولت

 ) مليار دولر (

49.092 

 ضريبت بضمىه ضريبت الاخذب اإلاضتردة مبلغ ال

 ) مليار دولر ( 

1.287 

 صافي العىائذ اإلااليت للذولت بعذ حضذًذ مضخدلاث ا

 الشرواث اإلالاولت ) مليار دولر ( 

333.908 

 وضبت العىائذ اإلااليت مً السيادة في الاهخاج الى

 العىائذ اإلااليت اليليت 

44.11% 
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 % 0.63 الى العىائذ اليليت  وضبت ربديت الشرواث الاحىبيت

 وضبت اإلاضخدلاث اإلاذفىعت للشرواث اإلالاولت

 الى العىائذ اإلااليت اليليت 

12.82% 

 وضبت عىائذ الذولت الاحماليت الى العىائذ

 اإلااليت اليليت 

 

88% 

 10.8 اليلف اليليت لهخاج البرميل ) دولر ( 

 152.207 هميت الخلليص في الاهخاج )مليىن برميل(

اإلاصذر : عبذ اإلاهذي العميذي ، حىلث التراخيص وعلىد الخذمت ، مخاح على اإلاىكع 

 الالىترووي لضبىت الاكخصادًين العراكيين
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  امصالفصل اخل

 للتلاليف اليفطية يف طشكة ىفط البصشة االقتصادية شؤيةال

 

حرها حعجض الىٛش املداظبُت ًِ جىلُذ بّن الٝماًا املخّلٝت في الخ٣الُٚ و الاًشاداث ٔو

ت ال ًم٢ً , مً املاؼشاث الاٜخفادًت واملالُت ا ِىذما جخ٣ىن خالت ظذًذ ٔحر مُّاٍس خفـى

ٝت مخٙٞ ِلحها بحن الاوشاٗ ـاخبت , ان جىىبٞ ِلحها الىٛش الخٝلُذًت لزا ًفاس الى وٍش

ُت وا٠ث املّامالث اوعُابُت اظشاءالؽإن لٕشك  ر بىدى ا٘مل لححن اًجاد ٜاِذة ا٠ثر ؼِش

خىٛش لبّن املاؼشاث الاٜخفادًت لٕشك بُان الخ٣الُٚ يفي هزا الٙفل ظ, ولىخا"

وظِخم , البرمُل الىاخذ للؽش٠ت ِمىما"٠زل٤ لحعاب ج٣لٙت , 2016ل٣ل خٝل لعىت 

اِخماد مُّاس ١لٙت البرمُل الالافي املىخج ٘ٛى خي الؽشوُ بّذ مشوس ِذة ظىىاث مً 

ُْ الّٝذ  ٠ىمىرط للحعاباث الاٜخفادًت للخ٣الُٚ الىٙىُت  2016وظِخم بِخماد ِام  .جٜى

 كة اقتصادية :يبطش 2116لعاو الواحذ  تللفة الربميلحشاب :  5-1

ْ ُٜذ الاوؽاء  ٝت املداظبُت هي املؽاَس خُض ان , مً لمً الامىس التي ال جٍهش في الىٍش

ْ ال جذخل لمً ١لٙت البرمُل ْ , ج٣الُٚ هزه املؽاَس جذخل الاهخاط و ختى جخدى٥ الى مؽاَس

وجدعب لها , وجخدى٥ الى مىظىداث زابخت جابّت مل٢ُتها ١اـى٥ الى ؼش٠ت هٙي الجىىب

ت ٚ العىٍى ت جماٗ الى املفاٍس وهزه الاهذزاساث ١اهذ مىظىدة لمً , اهذزاساث ظىٍى

ْ جدذ الاوؽاء لم جخممجها , الخ٣الُٚ التي جم خعابها في الٙفل العابٞ الا ان املؽاَس

ٝت املدا ْ جدذ الاوؽاء لمً خعاب , ظبُتالىٍش ْ  12خُض جذخل املؽاَس اما املؽاَس

ٚ لِعذ ٜلُلت ختى ًم٢ً اهمالها, 11املىٙزة جذخل لمً خعاب  ٠ما ان , وهزه املفاٍس

ْ جم حعلُمها ودخلذ الاهخاط الا اهه لم جذخل في خعاب  ٠مىظىداث  11هىاٟ مؽاَس

 . بعبب اظشاءاث خعابُت مىىلت
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ٝت اٜخفادًتًم٢ً خعاب ج٣لٙت ال خُض , برمُل وججاوص هزه الشٕشاث الحعابُت بىٍش

ٚ الدؽُٕلُت ومً زم  ٝت في الاخدعاب اصالت الاهذزاساث مً املفاٍس جخممً هزه الىٍش

ذ ِلى املؽٕل الاظىبي ٚ الشؤظمالُت التي ـ٘ش ٚ  اخدعاب ُٜمت املفاٍس ٠زل٤ املفاٍس

تها ؼش٠ت هٙي الجىىب خاسط هٝىت ا ٠مبالٖ  لدعلُم لٕاًت الخفذًش الشؤظمالُت التي ـ٘ش

ُْ الّٝذ لٕاًت  ْ مىٙزة لٕشك ادخالها في  13/12/2016مترا٠مت مىز جٜى واِخباسها مؽاَس

الن الاهذزاساث , % مخىظي10ومً زم ا٘تراك وعبت لالهذزاساث ٠مّذ٥ , ِملُت الحعاب

وبعبب ـّىبت خعاب الاهذزاساث ل٣ل مؽشوُ ِلى خذة بعبب , % 25 – 5جتراوح مً 

 ذم اظخالمها معدىذًا" .ِ

شاك  (1 بلٖ اظمالي املفاٍسٚ الشؤظمالُت املفشو٘ت ِلى ظىالث التراخُق ٘ٝي أل

ت مً دون املفاٍسٚ الدؽُٕلُت = ْ الاظدشماٍس  املؽاَس

 دًىاس  33,350,130,000,000        

 ُٜمت الاهذزاساث الظمالي املفاٍسٚ الشؤظمالُت للتراخُق = 

 اس دًى 3,335,013,000,000   

بلٖ اظمالي املفاٍسٚ الشؤظمالُت املفشو٘ت ِلى ؼش٠ت هٙي الجىىب خاسط ظىالث  (2

ت املؽتر٠ت خاسط هٝىت الدعلُم واملعماة  ْ الاظدشماٍس شاك املؽاَس التراخُق أل

ٚ , 13/12/2016لٕاًت  2009بدعاباث الخىت مىز ِام  مً دون املفاٍس

 الدؽُٕلُت =

 دًىاس   3,781,359,272,000  

 هذزاساث الظمالي املفاٍسٚ الشؤظمالُت لىٙي الجىىب =ُٜمت الا  

 دًىاس 378,135,927,200

ٚ الدؽُٕلُت (3 ها التي ٜ 2016لّام  اظمالي املفاٍس  و ام املؽٕل الاظىبي بف٘ش

 ٚ ٚ املؽتر٠ت التي ج٢ٙلتها ؼش٠ت هٙي الجىىب مً هاخُت الخضن والخفٍش املفاٍس
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ت ُٝت وسواجب  والحماًت الخاسظُت والىٝل والخذماث الاداٍس خحن والدعٍى الىٝل واملٜى

 ومً دون ُٜمت الاهذزاساث = وسواجب ال٣ادس الّشاقي

 دًىاس 5,943,380,409,732

ْ الشؤظمالُت للتراخُق  ٚ الدؽُٕلُت + اهذزاساث املؽاَس ًٝعم ) اظمالي املفاٍس

 = 2016ولىٙي الجىىب ( ِلى الاهخاط ال٢لي ِام 

مً دون  بشمُل\دًىاس 8247( =  1,170,834,124)  \(  965,6529,336,932)

 $  6.9وهى ٌعاوي , هامؾ الشبذ

ٝت ٝت  مشة 1,5 حعاوي   2016ٌهشث ١لٙت البرمُل في ِام  ًالخَ ان هزه الىٍش ًِ الىٍش

ْ ال, املداظبُت املّخمذة ٙىُت في ؼش٠ت ىوهزا ًٙعش حجم املبالٖ املفشو٘ت ِلى املؽاَس

 رمُل الشظمُت .هٙي الجىىب دون ٌهىسها ُٜمت ج٣لٙت الب

 يف حكول اجلَذ الوطين . االضايف االىتاجكلفة  5-2

اث الاهخاط في  ش الاهخاط املىظىدة في الٙفى٥ العابٝت جفاِذ ٠بحر في معخٍى ًالخَ مً جٝاٍس

اث مخٙاوجت مجها خٝى٥ ١اهذ مىخجت باالظاط وجم الاظدشماس ٘حها مشل , الحٝى٥ بمعخٍى

ومجها خٝى٥ خمشاء او جم اِخباسها خمشاء , 1الٝشهت خٝل الشمُلت وخٝل الضبحر وخٝل ٔشب

 ومجىىن والٕشاٗ . 2مشل ٔشب الٝشهت

اما خٝى٥ الجهذ الىوجي ٘هي خٝل اللحِغ وخٝل اسواوي وخٝل الىىبى وخٝل بً ِمش 

ت التي لم بٝذ جدذ جفٗش ال٣ادس الىوجي في ؼش٠ت هٙي الجىىب خُض جم , وخٝل الىاـٍش

اما ٢٠مُاث ٘االهخاط لم , ٠بحرة )وعبإ"( الى اهخاظها الٝلُل اسجٙاُ وجحرة الاهخاط بفىسة

بعبب اهخٙاك اهخاظُت هزه الحٝى٥ اوال" وبعبب , ًشجْٙ بفىسة جٝاسن بالحٝى٥ الاخشي 

 اهخٙاك الخخفُفاث املالُت املخففت لهزه الحٝى٥ .
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جدذ جفٗش جىظذ مؽ٣لت في جُُٝم الحٝى٥ الخابّت للجهذ الىوجي مً ظهت والحٝى٥ التي 

خُض ان سواجب , املؽٕل مً ظهت اخشي بعبب وظىد جذاخل ٠بحر في ٠شحر مً املفاٍسٚ

ت جخدملها هٙي  ال٣ادس الّامل في خٝى٥ ظىالث التراخُق و١ل مخّلٝاجه املالُت والاداٍس

الا٘ت الى ان ؼش٠ت هٙي الجىىب جخ٢ٙل بالىٙي الخاسط مً مدىاث الحٝى٥ , الجىىب

خُق ابخذاءا" مً هٝىت الدعلُم الىاّٜت ِلى خذود املدىت لٕاًت الخابّت لجىالث الترا

ت الاخشي . ٝه و١ا٘ت املفاٍسٚ الاداٍس ٙه وهٝله وخماًخه وحعٍى  خضهه وجفٍش

ذ ِلى خٝى٥ الجهذ الىوجي بفىسة معخٝلت , لزل٤ ال ًم٢ً خعاب الخ٣الُٚ التي ـ٘ش

ت واملالُت هي  ميؽإث مؽتر٠ت للجهذ خُض ان ميؽإث الخضن والىٝل وامليؽإث الاداٍس

 ومشا٥ ِلى رل٤ :, الىوجي ولجىالث التراخُق
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  الدؽُٕلُت للجهذ الىوجي ٚ لٕاًت جهاًت  2009مىز لمجها الاهذزاساث بلٕذ املفاٍس

2016 

 =1,823,943,779,922 

  ذ مىز ِام ٚ الشؤظمالُت التي ـ٘ش  2016لٕاًت ِام  2009بلٕذ اظمالي املفاٍس

ت خاسط  ْ اظدشماٍس ْ مؽتر٠ت جيخْٙ مجها ِلى مؽاَس ظىالث التراخُق ومجها مؽاَس

 دًىاس . 1,768,487,339,025الؽش١اث الاظىبُت = 

 لجهذ الىوجي ٠مّذ٥ لجمُْ الحٝى٥ :في خٝى٥ ا الاهخاط صاد 

 . 2016بشمُل في الُىم ِام  247,806الى  2009بشمُل في الُىم ِام  101,275مً 

ادة وما حّاد٥ الاهخاط الاولي وهفٚ جحنؤي مش  الٚ بشمُل في الُىم  146 ٍص

 .مً لمجها الاهذزاساث  ملُاس دًىاس ِشاقي 800جشلُىن و  1بخ٣الُٚ جخجاوص ا٥

  : الدؽُٕلُت املترا٠مت ِلى الاهخاط الالافي ًدبحن ان ٚ  بّذ جٝعُم املفاٍس

 بشمُل الافي مىخج في الُىم ٘ٛى خي الؽشوُ بّذ ظبْ ظىىاث  ج٣لٙت اهخاط

لي ومٝاومت الاهخٙاك امل٢مجي و١لٙت الحٙاً ِلى     $ 6296 ًبلٖ % 5الاهخاط الـا

. 

 ضنً جولة الرتاخيص االوىل يف احلكول امليتجة  االضايف االىتاج كلفة 5-3 

 الشمُلت + الضبحر + ٔشباِىُذ الحٝى٥ املىخجت ) الجىلت الاولى لجىالث التراخُق

ادة الاهخاط ًِ خي ال( ِلى ان ًٝىم املؽٕل ب1الٝشهت ِلى ان حّىى سبدُت , ؽشوٍُض

 للمؽٕل ًِ الاهخاط الالافي خعب ١ل خٝل .

م  ( Bp + petro chinaاخُل الحٝل الى اثخالٗ ؼش٠ت )  الرميلت :خلل  5-3-1 ٔس

املااخزاث التي هبذحها ِلى خي الؽشوُ الا اهىا وعلم بخي الؽشوُ لهزا الحٝل وهى 

(  2,850,000الى )  2017فل الاهخاط ِام الُىم ِلى ان ً( بشمُل/ 1,066,000وهى ) املّلً 

ى٥ بشمُل/ خٙن الاهخاط وخٙن املذة املٝشسة للـى الى رسوة الُىم ٜبل ان ٌّذ٥ الّٝذ ٍو

 الاهخاط .
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  ذ ِلى الحٝل مً ٜبل املؽٕل بلٕذ اظمالي املفاٍسٚ الدؽُٕلُت التي ـ٘ش

ُْ الّٝذ لٕاًت bpؼش٠ت ) ث خىالي = مً دون الاهذزاسا 13/12/2016( مىز جٜى

6,900,000,000 $. 

  ذ ِلى الحٝل مً ٜبل املؽٕل بلٕذ اظمالي املفاٍسٚ الشؤظمالُت التي ـ٘ش

ُْ الّٝذ لٕاًت bpؼش٠ت )  . $ 6,800,000,000خىالي =  13/12/2017( مىز جٜى

ْ الشؤظمالُت ٚ  680,000,000  $ اظمالي الاهذزاساث للمؽاَس وجماٗ الى املفاٍس

 الدؽُٕلُت .
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 الى  1,066,000)مً  13/12/2016خاط ًِ خي الؽشوُ لٕاًت اسجْٙ الاه

ادة  ) 1,414,000 مشة  1,3ؤي , ( بشمُل / ًىم 348,631( بشمُل/الُىم ؤي بٍض

 . وليالا  لالهخاط

 : الدؽُٕلُت املترا٠مت ِلى الاهخاط الالافي ًدبحن ان ٚ  بّذ جٝعُم املفاٍس

الؽشوُ بّذ ظبْ ظىىاث ىم ٘ٛى خي بشمُل الافي مىخج في الُ ج٣لٙت اهخاط  

 21742ًبلٖ % 5بيعبت لي ومٝاومت الاهخٙاك امل٢مجي الحٙاً ِلى الاهخاط الـاو 

 .دوالس

بخي  (Eni + Occidental + Kogasاخُل الحٝل الى اثخالٗ ؼش١اث )  : : خلل السبير 5-3-2

ل )182,000ؼشوُ ) ( الى 2017( بشمُل / الُىم ِلى ان ًفل الاهخاط في الاظل الىٍى

 .ٜبل حّذًل الّٝذ( بشمُل / الُىم 1,200,000)
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  ذ ِلى الحٝل مً ٜبل املؽٕل بلٕذ اظمالي املفاٍسٚ الدؽُٕلُت التي ـ٘ش

ُْ الّٝذ لٕاًت eniؼش٠ت )  مً دون الاهذزاساث خىالي 13/12/2016( مىز جٜى

2,300,000,000 $ . 

  ذ ِلى الحٝل مً ٜبل املؽٕل بلٕذ اظمالي املفاٍسٚ الشؤظمالُت التي ـ٘ش

ُْ الّٝذ لٕاًت eniؼش٠ت )  . $ 5,700,000,000خىالي =  13/12/2016( مىز جٜى

  الشؤظمالُت ْ ٚ  $ 570,000,000اظمالي الاهذزاساث للمؽاَس وجماٗ الى املفاٍس

 . الدؽُٕلُت

  ( 369,000الى  182,000)مً  13/12/2016اسجْٙ الاهخاط ًِ خي الؽشوُ لٕاًت

ادة  )  ادة لّٚ ؤي ب, ( بشمُل / ًىم 187,000بشمُل/الُىم ؤي بٍض ًِ الاهخاط ٍض

لي  . % 5مْ املداٍ٘ت ِلى الاهخاط الاولي ومٝاومت الاهخٙاك امل٢مجي  الـا

 : الدؽُٕلُت املترا٠مت ِلى الاهخاط الالافي ًدبحن ان ٚ  بّذ جٝعُم املفاٍس

   م ٘ٛى خي الؽشوُ بّذ ظبْ ظىىاث بشمُل الافي مىخج في الُى  ج٣لٙت اهخاط

لي ومٝاومت الاهخٙاك امل٢مجي الو   15347ًبلغ %  5بيعبت حٙاً ِلى الاهخاط الـا

 دوالس 

 : :  .اخُل الحٝل الى اثخالٗ ؼش١اث 1: خلل غرب اللرهت5-3-3

  (ExxonMobil + shell + petro china + PERTAMINA( ُبخي ؼشو )بشمُل / 244,000 )

ل ) ( بشمُل / الُىم ٜبل 2,325,000( الى )2017الُىم ِلى ان ًفل الاهخاط في الاظل الىٍى

 حّذًل الّٝذ.
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  ذ ِلى الحٝل مً ٜبل املؽٕل بلٕذ اظمالي املفاٍسٚ الدؽُٕلُت التي ـ٘ش

ُْ الّٝذ لٕاًت Exxonؼش٠ت ) مً دون الاهذزاساث خىالي  13/12/2016( مىز جٜى

1,800,000,000 $ . 

 ذ ِلى الحٝل مً ٜبل املؽٕل  بلٕذ اظمالي املفاٍسٚ الشؤظمالُت التي ـ٘ش

ُْ الّٝذ لٕاًت Exxonؼش٠ت )  .$ 3,320,000,000= خىالي 13/12/2016( مىز جٜى

  الشؤظمالُت ْ ٚ  $ 332,000,000اظمالي الاهذزاساث للمؽاَس وجماٗ الى املفاٍس

 . الدؽُٕلُت

  ( 446,000الى  244,000)مً  13/12/2016اسجْٙ الاهخاط ًِ خي الؽشوُ لٕاًت

ا ؤي مشة وهفٚ ال٢مُت ًِ , ( بشمُل / ًىم 202,125دة  ) بشمُل/الُىم ؤي بٍض

 %  .5مْ املداٍ٘ت ِلى الاهخاط الاولي ومٝاومت الاهخٙاك امل٢مجي خي الؽشوُ 

 : الدؽُٕلُت املترا٠مت ِلى الاهخاط الالافي ًدبحن ان ٚ  بّذ جٝعُم املفاٍس

 اثظبْ ظىى  بّذ مىخج في الُىم ٘ٛى خي الؽشوُ بشمُل الافي ج٣لٙت اهخاط 

لي ومٝاومت الاهخٙاك امل٢مجي و   دولر 10547  ًبلٖ  %5الحٙاً ِلى الاهخاط الـا
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ضنً جولة  مللتظفة غري املطوسةكلفة االىتاج االضايف يف احلكول ا:  5-4

 الرتاخيص الجاىية 

, مجىىن , 2ظِخم دساظت الحٝى٥ لمً ؼش٠ت هٙي الجىىب ٘ٝي وهي ) ٔشب الٝشهت

 لم ًخم الخىٛش لها لمً هزا البدض .الٕشاٗ ( اما باقي الحٝى٥ ٘

 املىخج الى اثخالٗ م٣ىن مً ؼش١اث :ٔحر  اخُل هزا الحٝل 2خلل غرب اللرهت:  5-4-1

 (  Statoil  +lukoil )  خي الؽشوُ )ـٙش( وبا٘تراك  ان الاهخاط الاولي في املشخلت الاولى

ل اِلى ان ًفل الاهخاط في الاظل الى, الٚ بشمُل ًىمُا" 120هى بشمُل  1,800,000لى ٍى

ٞ ؼش٠ت  ميؽأثخُض جم بىاء , بالُىم خُض , ظامعىهجهٙىُت مً ٜبل املؽٕل ًِ وٍش

, 2014ودخل الاهخاط بٝىة ِام   , ظىدُه ُ٘ه ميؽأث١ان الحٝل ٔحر مىىس وال جىظذ 

 بىٙي  بحن املخىظي والشُٝل .
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  ذ ِلى الحٝل مً ٜبل املؽٕل بلٕذ اظمالي املفاٍسٚ الدؽُٕلُت التي ـ٘ش

ُْ الّٝذ لٕاًت lukoilؼش٠ت ) مً دون الاهذزاساث خىالي  13/12/2016( مىز جٜى

1,800,000,000 $ . 

  ذ ِلى الحٝل مً ٜبل املؽٕل بلٕذ اظمالي املفاٍسٚ الشؤظمالُت التي ـ٘ش

ُْ الّٝذ لٕاًت lukoilؼش٠ت )  .$ 5,600,000,000خىالي =  13/12/2016( مىز جٜى

 الشؤظمالُت اظمالي الاهذزاساث للمؽ ْ ٚ  $ 560,000,000اَس وجماٗ الى املفاٍس

 . الدؽُٕلُت

  ( 407,690الى  0 )مً 13/12/2016اسجْٙ الاهخاط ًِ خي الؽشوُ لٕاًت

ادة  )  .( بشمُل / ًىم 407,690بشمُل/الُىم ؤي بٍض

 : الدؽُٕلُت املترا٠مت ِلى الاهخاط الالافي ًدبحن ان ٚ  بّذ جٝعُم املفاٍس

 مُْل الافي مىخج في الُىم ٘ٛى خي الؽشوُ بّذ ظبْ ظىىاث بشم ج٣لٙت اهخاط 

لي ومٝاومت الاهخٙاك امل٢مجي   .دولر   5789  ًبلٖ % 5الحٙاً ِلى الاهخاط الـا

 الى اثخالٗ م٣ىن مً ؼش١اث : اخُل هزا الحٝل :  خلل مجىىن :  5-4-2

 (  PETRONAS  +Shell )   ُم ان بشمُل ًىمُا"  (0)با٘تراك خي ؼشو الحٝل ١ان ًيخج ٔس

ل الى , ( بشمُل / بالُىم55,000خىالي )  1,800,000ِلى ان ًفل الاهخاط في الاظل الىٍى

 مىخج ول٢ً خُض ١ان الحٝل, هٙىُت مً ٜبل املؽٕلخُض جم بىاء ميؽأث , بشمُل بالُىم

ْ الاهخاط ٔحر مىىس  ْ الاهخاط وجىظذ ميؽأث, بفىسة ١اُ٘ت ل٘ش  . ظىدُه ال جشقى ل٘ش
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 ذ ِلى الحٝل مً ٜبل املؽٕل  بلٕذ اظمالي املفاٍسٚ الدؽُٕلُت التي ـ٘ش

ُْ الّٝذ لٕاًت Shellؼش٠ت ) مً دون الاهذزاساث خىالي  13/12/2016( مىز جٜى

1,300,000,000 $ . 

  ذ ِلى الحٝل مً ٜبل املؽٕل بلٕذ اظمالي املفاٍسٚ الشؤظمالُت التي ـ٘ش

ُْ الّٝذ لٕاًت Shellؼش٠ت )  . $ 4,500,000,000خىالي =  13/12/2016( مىز جٜى

  الشؤظمالُت ْ ٚ  $ 450,000,000اظمالي الاهذزاساث للمؽاَس وجماٗ الى املفاٍس

 . الدؽُٕلُت

  )ا٘ترالا  0)مً  13/12/2016اسجْٙ الاهخاط ًِ خي الؽشوُ لٕاًت ا٘تراك )ؤ 

ادة  ) 215,000الى   ( بشمُل / ًىم . 215,000( بشمُل/الُىم ؤي بٍض

 )اسجْٙ الاهخاط الُىم ٘اهه  \الٚ بشمُل  55لى ٘شلىا ان الحٝل مىخج  ا٘تراك )ب

( بشمُل/الُىم 215,000الى  55,000)مً  13/12/2016ًِ خي الؽشوُ لٕاًت 

ادة  )  ال٢مُت ًِ خي الؽشوُ  بٝذس  مشة 3,9 ؤي , ( بشمُل / ًىم 160,000ؤي بٍض

 %  .5جي مْ املداٍ٘ت ِلى الاهخاط الاولي ومٝاومت الاهخٙاك امل٢م

  )بّذ جٝعُم املفاٍسٚ الدؽُٕلُت املترا٠مت ِلى الاهخاط الالافي ًدبحن ا٘تراك )ؤ

 ان :
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 الفٙشي بشمُل الافي مىخج في الُىم ٘ٛى خي الؽشوُ  ج٣لٙت اهخاط 8140 $

 . )وهى املّخمذ(

  الدؽُٕلُت املترا٠مت ِلى الاهخاط الالافي ًدبحن ٚ ا٘تراك )ب( بّذ جٝعُم املفاٍس

 ان :

  10938 بشمُل الافي مىخج في الُىم ٘ٛى خي الؽشوُ ج٣لٙت اهخاط دولر 

 الُىم. \( بشمُل 55,000)

 

الى  ٔحر املىخج الزي ًْٝ في مداٍ٘ت ري ٜاس اخُل هزا الحٝلخلل الغراف :  :  5-4-3

 اثخالٗ م٣ىن مً ؼش١اث :

 (japex   + PETRONAS)  ُفي الاظل  ِلى ان ًفل الاهخاط, )ـٙش( بشمُل بالُىمخي ؼشو

ل الى  خُض , خُض جم بىاء ميؽأث هٙىُت مً ٜبل املؽٕل, بشمُل بالُىم 230,000الىٍى

 . 2013دخل الاهخاط ِام , جىظذ ميؽأث ظىدُهال ١ان الحٝل ٔحر مىىس و 
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  ذ ِلى الحٝل مً ٜبل املؽٕل بلٕذ اظمالي املفاٍسٚ الدؽُٕلُت التي ـ٘ش

ُْ الّٝذ لٕاًتPETRONASؼش٠ت ) مً دون الاهذزاساث  13/12/2016 ( مىز جٜى

 . $ 792,000,000خىالي 

  ذ ِلى الحٝل مً ٜبل املؽٕل بلٕذ اظمالي املفاٍسٚ الشؤظمالُت التي ـ٘ش

ُْ الّٝذ لٕاًت PETRONASؼش٠ت ) خىالي =  13/12/2016( مىز جٜى

2,200,000,000 $ . 

  الشؤظمالُت ْ ٚ وجماٗ الى ا $ 220,000,000اظمالي الاهذزاساث للمؽاَس ملفاٍس

 . الدؽُٕلُت

  ( بشمُل/101,135الى  0)مً  13/12/2016اسجْٙ الاهخاط ًِ خي الؽشوُ لٕاًت 

ادة  )   . ( بشمُل / ًىم 101,135الُىم ؤي بٍض

 : الدؽُٕلُت املترا٠مت ِلى الاهخاط الالافي ًدبحن ان ٚ  بّذ جٝعُم املفاٍس

بّذ ظبْ  الفٙشي  ُبشمُل الافي مىخج في الُىم ٘ٛى خي الؽشو  ج٣لٙت اهخاط  $

 .دولر  10006 جبلغ ظىىاث
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 حول جذوى مظشوع الرتاخيص  تختلفةاملساء بعض اال:  5-5

  ًم٢ً مٝاسهت ج٣لٙت البرمُل الالافي للحٝل املىخج مْ الخ٣لٙت في الحٝل ٔحر ال

ٚ اوؽاء ظذًذة ٠شُٙت , املىخج ذ ِلُه مفاٍس خُض ان الحٝل ٔحر املىخج ٜذ ـ٘ش

 سؤط املا٥ مليؽأث ظىدُت مخىىسة ٜبل دخى٥ الحٝل لئلهخاط وهى ما ٌهش 

ٚ الشؤظمالُت    .واضحا" في املفاٍس

  ٝ( ان ١لٙت  1ٔشب الٝشهت, الضبحر, الشمُلت, ى٥ املىخجت ) الىوجيًالخَ اهه في الح

لى هي لحٝل الشمُلت, الاهخاط الالافي الاٜل هي للجهذ الىوجي شد , وال٣لٙت الِا ٍو

ٞ الذاِم ل٢ٙشة التراخُق ان الاهخاط الالافي في خٝى٥ التراخُق ال ًٝاسن   الٍٙش

هى بمالًحن البرامُل ًىمُا" بالجهذ الىوجي خُض ان الاهخاط في خٝى٥ الجىالث 

 بِىما في الجهذ الىوجي ًفل الى سبْ ملُىن بشمُل ًىمُا"

  ًِ املّاسك لجىالث التراخُق بإن ٢٘شة الخ٣لٙت الالاُ٘ت هي هاججت ٞ ًشد الٍٙش

ذ لهزه  ىٙٝاثوهزا ٌّجي ان ال, ٜعم املفاٍسٚ ِلى الاهخاط الالافي التي ـ٘ش
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وعبت وجىاظب ( ٘لى ١ان الاهخاط الالافي  البرامُل الالاُ٘ت هي ِالُت ظذا" )

الن الاهخاط بمالًحن البرامُل ٣٘ان مً املٙترك ان جىخٙن وعبت ١لٙت البرمُل 

ٚ جٝعُم اهخاط الافي ( , الالافي ًْٝ في املٝام في مّادلت الاخدعاب ) مفاٍس

م ان الاهخاط  خُض ان الجهذ, ١اهذ ِالُت ظذا" ىٙٝاثوهزا ٌّجي ان ال الىوجي ٔس

ذ ِلى هزه الحٝى٥ ٜلُلت  ىٙٝاثظذا" الا اهه ٌّجي ان ال لافي ٜلُلالا  التي ـ٘ش

ٚ املؽٕل الاظىبي .  ظذا" وال جٝاسن بمفاٍس

 الذاِم ملؽشوُ التراخُق ان ال ٞ ذ ِلى  ىٙٝاثًٝى٥ الٍٙش الّالُت التي ـ٘ش

الحٝى٥ الىٙىُت الّشاُٜت جدىلذ الى مىظىداث زابخت وميؽأث هٙىُت جابّت 

ل وهي حّىك للذولت ال الحالُت للؽش٠ت  امليؽأثّشاُٜت ولها ِمش اهذزاسي وٍى

 . الاهذزاسي والتي ججاوصث ِمشها 

 الشا٘ن ملؽشوُ التراخُق بٝىله ان ال ٞ ذ  ىٙٝاثًشد ٍ٘ش ت التي ـ٘ش الاظدشماٍس

جابّت الى  ِلى الّملُاث البترولُت ال اِتراك ِلحها ١ىجها جخدى٥ ملىظىداث زابخت

تها  ىٙٝاثول٢ً الاِتراك ِلى ال, الذولت الّشاُٜت الدؽُٕلُت التي جيخهي بٜى

ىد والحماًت والعلْ الاظتهال٠ُت واملفاٍسٚ الاخشي   والتي ١اهذ, ١الشواجب والٜى

ُْ الّٝذ لٕاًت  املفاٍسٚ الاظمالُت  بالؽ٣ل الاحي : 31/12/2016مىز جٜى
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 خٝل الشمُلت  (1
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 1خٝل ٔشب الٝشهت (3

 

 
 

ٙها الدؽُٕلُت  في ظىلت التراخُق ن الحٝى٥ املىخجتًالخَ ا جخخلٚ وعب مفاٍس

ت ٘ىالخَ اسجٙاُ وعب املفاٍسٚ الدؽُٕلُت في ٜل , الى وعبت املفاٍسٚ الاظدشماٍس

ْ ., %50الشمُلت لخفل الى ا٠ثر مً   وهزا ماؼش ٔحر ـخي في املؽاَس

 اٍسٚ ١االحي :٣٘اهذ وعبت املف في الجىلت  الشاهُت اما الحٝى٥ ٔحر املىخجت
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 2خٝل ٔشب الٝشهت (4

 

 خٝل مجىىن  (5
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 خٝل الٕشاٗ (6

 

ت مٝابل املفاٍسٚ الدؽُٕلُت باِخباس هزه  خُض ًالخَ اسجٙاُ املفاٍسٚ الاظدشماٍس

 الحٝى٥ خمشاء ال جىظذ ٘حها ميؽأث وجم بىاءها مً الفٙش .

 التراخُق سؤحهم ب٣ىن الفىاِت الىٙىُت ٠شُٙت سؤط املا ٞ ٥ وجدخاط الى ًذِم ٍ٘ش

, والبلذ ال ًمل٤ الامىا٥ الالصمت لالظدشماساث, اظدشماساث ٠بحرة ومهاسة وخبرة ٠بحرة

 ٘لجإث الى الؽش١اث الّاملُت والّمالٜت التي جمل٤ الامىا٥ والخبرة الالصمت .

 ّامل ٞ ادة الاهخاط ولم جخىٛش الى ظّت ًشد الٍٙش ذ لٍض اسك بإن الّٝىد جىٜش

ً او الخفذًش او  ش الخخٍض ْ البلذ في مؽ٣لت ١ىن الّٝذ الاو٥ , الخ٢ٍش وهزا ما اٜو

وهى ما دعى الى حعائالث ِذًذة , 2017ملُىن بشمُل ِام  11ٜذ خذد الاهخاط ب

بها العٛى الّالمي ؟ هل ًم٢ً للبلذ , خى٥ مفحر هزه ال٢مُاث املىخجت هل ٌعخِى

ى٥ له٢زا معخى  شها ؟ او هل باالم٣ان للؽش٠ت الـى ي مً الاهخاط جفذًشها او ج٢ٍش

ملُىن  6,9خُض جدذد اهخاط ب 2012اـال" ؟ ما دِا الى حّذًل الّٝىد ِام 

ظىت بذال"  25ظىىاث الاُ٘ت لخفبذ  5مٝابل جمذًذ الّٝىد  2020بشمُل ِام 

٤ الح٣ىمي مً سظم الخذمت مً , ظىت 20مً  الا٘ت الى جخُٙن خفت الؽٍش

 % .5% الى 25

المصاريف 
 التشغيلية

26% 

المصاريف 
 االستثمارية

74% 

 وسثة انمصارٌف نحقم انغراف
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 املصادر

1. ُٞ  ٔحر ماظعخحر سظالت , (1990-1938) الجىىب هٙي ؼش٠ت مىخان, ًاظحن ج٘ى

 .61,ؿ2009, آلاداب ١لُت ,البفشة ظامّت ميؽىسه,

ُٞ ًاظحن مىخان: ؼش٠ت هٙي ) .2  (.1990-1938سظالت ج٘ى

خى٥ ِىاثذ مُىاء الٙاو الىٙىي 9/6/1963مز٠شة وصاسة الىٙي الى مجلغ الىصساء في  .3

  واملٙاولاث بهزا الخفىؿ

م .4 خى٥ جإلُٚ لجىت هُئت املسح  1961/  12/  24في  969 الامش الىصاسي ري الٜش

 وهُئت الدعلُم

ل , وهٙي البفشة في  .5  9/  ٠25خاب وصاسة الىٙي الى ؼش١اث هٙي الّشاٛ , هٙي املـى

ش (  1961/   ) دساظاث وجٝاٍس

املٙاولاث الىٙىُت بحن الح٣ىمت والؽش١اث الّاملت والىق ال٣امل ملدمش  .6

م ٜاظم في ) وصاسة  ٝذث فيالاظخماِاث الشالزت التي ِ مٝش سثِغ الىصساء . ِبذ ال٢ٍش

خ  ً الاو٥  11,  8اًلى٥ و  28الذ٘اُ ( بخاٍس  . 1961حؽٍش

خ  .7 ش املٝذم الى سثِغ مجلغ الىصساء ( بخاٍس  9/  12الاظدشماس املباؼش للىٙي , ) الخٍٝش

 مً ٜبل ِبذ املىّم العُذ ِلي  1966/

ش ودساظاث .8  ( خى٥ الاظدشماس الىوجي املباؼش. ِشوك ؼش١اث الىٙي )جٝاٍس

)ِشوك الؽش١اث الاظىبُت بخفىؿ الاظدشماس في الىٙي الّشاقي( مً ؼش٠ت الىٙي  .9

 الىوىُت الّشاُٜت

ظىاد ١اٌم ال٢ّبي , ظذلُت الخُل والخُالت في اداسة ج٣الُٚ الّملُاث الىٙىُت  .10

 بمىظب ِٝىد ظىالث التراخُق 

 ؼش٠ت هٙي البفشة ._ هُإة الحٝى٥ _  2015اظخّشاك امل٣امً  .11

ش داخلي _ الؽّبت الٙىُت_ ٜعم الاهخاط _ هُإة الاهخاط وخضن الىٙي الخام_ؼش٠ت  .12 جٍٝش

 هٙي البفشة

 الىٍام املداظبي املىخذ .13

 2016-2009الحعاباث الخخامُت لؽش٠ت هٙي البفشة  .14
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ش الاهخاط  .15  _ هُإة الاهخاط _ ؼش٠ت هٙي البفشة . 2016-2009جٝاٍس

ش ال٣لٚ  .16  _ الهُإة املالُت _ ؼش٠ت هٙي لبفشة 2016-2009جٝاٍس

 2016-2009الحعاباث الخخامُت لؽش٠ت هٙي البفشة  .17

ش الاهخاط  .18  _ هُإة الاهخاط _ ؼش٠ت هٙي البفشة . 2016-2009جٝاٍس

ش ال٣لٚ  .19  _ الهُإة املالُت _ ؼش٠ت هٙي لبفشة . 2016-2009جٝاٍس

 2011هبُل ظّٙش ِبذ الشلا , اٜخفاد الىٙي ,  .20

ُٜىد ظذًذة ِلى الاٜخفاد  –الشلا , ِٝىد التراخُق الىٙىُت هبُل ظّٙش ِبذ  .21

 2016الّشاقي , 

بذ الجباس الحلٙي , هٙي الّشاٛ مً ِٝىد الامخُاصاث الى  .22 هبُل ظّٙش ِبذ الشلا ِو

 2013ظىالث التراخُق , 
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