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  و الموازنة العراقية العامة  النفط الصخري و اسعار النفط

 

 فؤاد قاسم األمير

 

 المقدمة

هذذ الدراسد ذذ لهذذلل لفهرذذ لرب ذذخلا ذذسفالدالبذذف لا ذذرفسلدرذذابه لهد ذذ  سدسلدالذذادسال رذذ ل

 ذرسلدرذابهلد ذ  سلرقذال.ل   هيفتلقال كهنلقيف ي لرهلال افلساظسلدالع سفسلدرقي  لدرشسدئي لرلاهالس

 آكذ ل ذرساللث لليذ4102هالذنليذلل شذسينلد ه لل دآلنه ر لل4102لزيسدنل نللسفالالبف 

اهالسل(ل011)لعلذذذ  ل ذذذنل ذذذرسليقذذذفسالاهليزيذذذال%01سلذذذهدرلل(لهسفر ذذذفرللدررفئذذذادتلدر فريذذذ )

سلقلذيً لصذرهاد لرقالي غيسلدر ه.لاكثسلسقلي لرلسس ي لاهلد لاهالس(ل21) ر ل رسليص ل ر لل رلسس ي 

يذللدر  ذ قس لدرقسيذال ريذ ل عذفا لدررفييذ لل رذ ل  كفايذ ليذللد يذمل ذفليشذيس حلالاهلازهال  لهركنلالل

ل هقب ذذفسفر   ذذ لس لدرذذاه لدر صذذاسد ذذ  سدسلليذذلللذذف  ل4141-4102ل ذذاهدتيذذللدرهدر  ه ذذهل

ل.در يلي فعاليللد   سدسلدا يفسلد  رفسدرسدهنل

ثلهيذللدرلذايهذ دل لهالذنلالذفه لانلاشذفس ليذللهه  ذفللذايثلدر ذفع للهذلالدرقضي ه 

لذذ لع لذذللعلذذ لدر ذذا لهسهضذذهللرذذيحلدرلذذايثلعذذنل!.لهذذ لهاذذف ل  كفايذذ لرللذذ  هدر  ذذهخ لهذذ ال

ال ذنلدررفئذادتلدرابهيذ لي ذ بيللهصذه ل رذ لدق صذفالعسدقذلل  ذهدزنلهحيذسلالذفاي ردرسريا له ر ل

هذذ دلد  ذذذسلرذذيحل هضذذذه ل.لسفا يذذذفسلا ذذرفسلدرذذابهلاهلدالبفضذذذ فلرساذذفالدق صذذفاللقيقذذذللالليا ذذفس

ل.سفر اهدتلدرل حلدرقفا   هضهع فلي رلمل ل ل اف؛اسد 

رقذذالد ذذ غلتلدر ذذرهاي ليذذلللزيذذسدنل:ل" ل ذذفليلذذل(0)4102ك سذذتليذذللاهد ذذهللزيذذسدنل

در اذذالدرذذ هالهدرر ذذًتلد لذذس  له سذذفهنل ذذلالدرذذابهل ذذنلقسذذ للصذذرهالدرذذاهالسل قفسذذ ل4102

دإل ذذ سد ي لللدرا ذذهلدالق صذذفايليي  ذذفلا ذذسيف  لهدس بذذف لدرلذذزينلدرابهذذلل سذذفهنلهدرصذذين لس ذذسا

ل هدر  فسيليللدراه لدرصافعي  لسفإلضذفي ل رذ لسذااليصذ لدرصذي لليذثليقذ لدال ذ  ً لدرابهذل

سكذ ل ذفلرذاي فل ذنلل لر ضخل ر لد  هدملدرابهي  اعي لل فس لا هدق فل قفس ل  االدرابهلدرصلسي

سدسلدا يذذذفسلد  ذذذهدملدرابهيذذذ لهد ذذذ    كفايذذذفتل ا ف يذذذ  ل ذذذسل عهذذذفالل ذذذه فتلعفريذذذ لااتل رذذذ ل

  ااي لسه هالدر ل  لدرابهي  لهرنل س بسلر ذاهدتلهيللك لد لهد ليإنلد  رفسل  سق ل.لدا يفسهف

ا ذذه لقذهيلرًق صذذفالدررذذفر للل قسلذ ل ذذفلرذخليذذ خل ذلالدربذذفئ  لال ذي فلعاذذالعذاخله ذذهالسذهداس

ل".هد  س ف لعفيي  
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الصنخري  لننفطار لدررذسدم لعلذ لانل رقالاقارذتلدر ذرهاي لدرذاه لدرابهيذ لدرللي يذ  لهكذ

هانلد ز ذ لرذنل هذه ل نلدرذابهلدرصذلسيل للننفطيمثل خطنرا  يدندد الندول المن ونة والمصندر  ل

 فاذذالدر ذرهاي ل زدالدالق ذذسدلللهدر ذذزخلدررذسدم.ل رذذ ل ذفسملع ذاهفل ذه ليا ذفس له رذذهالد  ذرفس

ل قذادس لر لبذي لدإلا ذفبلس( له يذسدن لهاي يسيذف لهدر زدئذسياذزهيً)سر لاه لاهس للدر يلقا   

ر لالدر ل  ل ذنلدر ذهم لليذثل ذخلسيذ لدالق ذسدللهاصذسلتل  يذسلاه ل%ل2اهلل  ل%ل01

عفئذاد  فلدر فريذ  لهدزاداتلدر ل ذ  لهدالبضذتل"لر ل ذين"اكسسلك ي ل ذنلدرذابهللسيس   اديسلراهس ل

ل.د  رفسلاكثسلهاكثس

انللاخ ل ه لانلاظسي لدر رهاي للذه لاهسلدرذابهلدرصذلسيلصذليللسين انلاهافللالفه 

درذابهلعلذ لدرذسحخل ذنلد ذ  سدسل ذايمل لسذفرابهلدررذفايلد  ذرفسلكذفنلس ذسال حذسدملدر ذهملدا يفس

يذللدربصذ لا لاثل.لثًث ليصه لاسسر ل لفهسليلعل لدراسد  له ق خلل.هعاخلدا  فئ  لدرصلسي

هيذللدربصذ لدرثذفاللا لذاثل.لد ه لسإ  فالعنلدرابهلدرصلسيل نلدرافلي ينلدربايذ لهدالق صذفاي 

ك ذذفلا لذذاثلعذذنلدرذذابهلدررسدقذذللهدر هدزاذذ لدال لفايذذ لل.د  ذذرفسلهعًق  ذذفلسذذفررس لهدرهلذذالعذذن

لينلد هرذذين لرلهصذذه ل رذذ لثذذخلابذسالدربصذذ لدرثفرذذثلر افقشذذ ل ذفل ذذفاليذذللدربصذ.لهاهسلابذهلدإلقلذذيخ

ل.درلله لدرهد الد لف هفلر رفر  لدر هق عل لا ف  لضسلا لف ل اهقيلاسدالد  ا فب

س هضذه لل ه ذرف ليذللهذ الدراسد ذ  للصهصذف ليي ذفلي رلذم دل ذفله ذال رير ساللدرقفسئله

لااهسعذنل ا ذفالدراقذف لرل  ذفه  ليذلللسفر بصذي هذ دلد  ذسللدرابهلدرصلسي ل  لاساتلانلاهضذح

ل.يللا رفسلدرابه

 فؤاد قاسم األمير

8/11/5112 

 

 الفصل األول

 Shale Oilالنفط الصخري 

 رذذذفسي لهدضذذل لرذذسر لدر  ذذذ يفتللدرقذذفسئليذذللدرسذذاا لاذذس ل ذذذنلدرضذذسهسيل عهذذفا

"لاز ذ "هقرذتلعاذا فلدر للظ ستليللدرصافع لدرابهي  ل ا ل سريايفتلدرقسنلدر فضذللل"در ايا "

هدرهاليذذفتلدر  لذذا لعلذذ لدرلصذذه  لل علذذ لدراهذذفملدررذذفر ل له لفهرذذ لدرذذاه لدرسا ذذ فري لدرذذابه

رقذالل.(4)بهل نلدرشذسملد ه ذهدرسلثلعنلسادئ لدق صفاي لرلهفق له قلي لدع  فاهفلعل لد  يسدالدرا

هاابقذذتليذذف  خ لههذذ دلدر هضذذه لعلذذ لساحلاهرل ذذسريايفتدرنله اذذ ليذذهد  يسكهضذسلكذذ لدرسن ذذفال
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در ذذهدالدر ياسهكسسهايذذ لسلذذهثليذذلل  ذذف لل سذذفرهلهفئلذذ ل-هعلذذ لسا ذذ فلدرهاليذذفتلدر  لذذا –درذذاه ل

ل.(3) قلي لد   ً لدرابههدرهفق لد  لاد فتليلل ل ينلد ادالهحيسهف له

 في الصناعة النفطية" وديد " عاريف ومسميات  -1

هدر رفسي لهذللله الدر   يفتاحلاليإنل ليللدرراهدن"ل ايا " كسلكل  للعل لدرسحخل ن

ظ ذذستلهذذ الدر  ذذ يفتلسهضذذهلليذذلل ذذسريايفتلهركذذنل.لعلذذ ل ذذسلدر ذذاينل غيذذسلد ذذ ر فر فهل قاي ذذ

دراشذذسل هدضذذيسل لدرلفصذذ  لاهليذللدرابهيذذلدرقذسنلدر فضذذل لهدزادال كذسدسلد ذذ ر فر فليذذللد اسيذفت

ليذثلسذسزتلظذفهس لدرغذفزلل يذللاهدئذ لهذ دلدرقذسنه سكذزتليذلل  ذريايفتلدرقذسنلدر فضذل للدررفخ

ل.  فسيف ل زاهسد للدرصلسيلهدرابهلدرصلسيليللدرهاليفتلدر  لا  لهال تلاهسد ل

ل:هدر رفسي لهيللااافالسر له الدر   يفت

 Oil Shaleي والصخر النفط Shale Oilالنفط الصخري . أ

 لهذللصذذلهسلس ذذهسي ل  صذذلس لعلذذ لShaleاهلدرهبذذف لدرصذذلسيلل نلصذلهسلدرهبذذف  

درذابهليذللد اسيذفتلكل ذ ل  ذ ر  لك رسيذسلعذنلللي ذ"لoilدرزيذتل"ا ذفل.لهسقذفتسقذفئمل شذك لهيئ ل

س سهريذهخل" لهدر ش ق ل ذنل(س سه )هاليفاف ل   ر  لكل  ل.ل(د  يسكي لف للصهصه)دررفر ي لدرابهي ل

petroleumليذثل نلل كل  لس سهريهخل نلاصه لال يايذ هدالاستل.لرل رسيسلعنلدرابه"لpetraل

هد صذذ ل".لزيذذتلدرصذذلس":ليذذإنلس سهريذذهخل راذذله ذذنلثذذخلدرزيذذت لل:oleumدرصذذلس لهل: راذذل

يذذللدرك ذذالدريهافايذذ لل ذذفندرهدسالolaionهلpetraدريهاذذفاللايضذذف ليرهذذللدر راذذ لاب ذذ لركل  ذذلل

ل.در فسيلي لدرقاي  

در ذنس لهقذال لذاثل ذا  لسشذك لاهلسذآلس لل(2111) اذ للذهدرلل(لدرس ذسه )رابهلدعس ل

عذذنلد ذذ ر ف ل"لThe Historiesدر ذذفسيخل:ل"يذذللك فسذذ خل.م282-242)دريهاذذفاللهيذذسهاه حل

اثذسله ذفلزد ل للهذفسهمرسدسهذ لك ذفا ل لهك ر ليذللدرساذفالشهدس لهازق ل ايا لسفس درقيسليلل سليهل

 شذفهالكفاذتلك ذفل.للذ لدرقيذسل ذنل اياذ لهيذتلدربسد يذ أ سفس لكفاتله.لنل  لدآللدرقيسليللآثفسلسفس 

 لاهلاضذذهلفتلحفزيذذ لهابهيذذ ليذذلل اذذفهمل( ثذذ لدراذذفسلد زريذذ ليذذللكسكذذه )اضذذهلفتلحفزيذذ ل

ل.زسداش ي ر ل لب ل نلدرشسملد ه هلد  لا تليللدر رفسالدراياي له ا فل رفسالد

ايلهيذذاسه ينل)لهياسهكسسهايذذ ل ذذهدا ذذنلهذذهلسف  ذذفحل ذذزي ل(لزيذذتلدرصذذلس) نلدرذذابهل

ا ذذفلدرزيذذهتل.له سكسذذفتلعضذذهي لالذذس ل ل ذذسلا ذذالصذذغيس ل ذذنلدر سكسذذفتلدركسسي يذذ (هكذذفسسهن

 ل(ايلهيذذاسه ينلهكسسذذهنلهاهك ذذ ين)دراسف يذذ لاهلدرليهدايذذ لي ذذللسف  ذذفحل ذذهدالكفسسههياسد يذذ ل

ل.  ر ًنليللدإلافس يهكلي  فلكفافل
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 لهركذنل ذفل"درزيذتلدرصذلسي:لدرس سهريذهخ:ل"خلههذهد خلقذايلابهلدررفاي لرانلا ال نلهافل

اصذسحل  لل, ل لذ  لهذهلا ذسل"درذابهلدرصذلسي لاهلدرصذلسلدرابهذل"لافيللعاذهدنل هضذهعلاراي 

ل.عف  لتيللد اسيفتلدرلفري لعنللفر لابهي للفص لهري يرسسلس ل

 لshale oilدرذابهلدرصذلسيليذللدر قصذهال ذنلي اذف لدر سذفحلعاذالدرذسر لل ضفي لر ر 

سيا  ذف لسيا ذفليذللهدقذسلد  ذسلاهنل بسيذملسفر  ذ ي ليسفارهنلل لسليثoil shaleلسلدرابهللهدرص

 ل ذهداليذللاهعيذ لدرذابه لاهليذللهسيقذ لد ذ لسد   لاهلسينل راذ لدال ذ ينهاف لسهنلشف سل اد ل

ل International Energy Agency IEA"(2)هكفرذ لدرهفقذ لدراهريذ ل"هر  دلدق سلتل.ل  فكلب

سيا ذفلدك بذ ل ل"Light Tight Oil LTOدرذابهلدرلبيذ لدر لصذهسل"درصذلسيلسذ   ذ ي لدرذابهل

لدرذابهلدر لصذهس"   ي  لس  لسWorld Energy Council WEC"(2)  لحلدرهفق لدررفر لل"

Tight Oil"صهس ل ه ز لعنلدرصلسلدرابهللهيي فليلللل.يقهلoil shale.ل

 oil shaleالصخر النفطي 

 لkerogen shaleفاذذذف لسصذذذلهسدركيسه ينلاليلدرصذذذلهسي ذذذ  لهذذذ دلدراذذذه ل ذذذنل

هذذلل ذذفا لقفسلذذ لرًل ذذسدمليذذللهذذ الدرصذذلهس لهي كذذنلدع سفسهذذفلابذذههلحيذذسل ك  لذذ للهدركيذذسه ين

ل.دراضهب

حايذذذ لسذذذفر هدالدررضذذذهي  ل ل ذذذهيلعلذذذ للههذذذ الدرصذذذلهسلهذذذلللسيسذذذفتلاقيقذذذ لس ذذذهسي 

ر سكسذذذذذفتلكي يفهيذذذذذ لعضذذذذذهي  لي ذذذذذ لل ل ا ذذذذذفل ذذذذذهدئ لدركيذذذذذسه ين لههذذذذذهل ذذذذذزي لصذذذذذلال

سذذفرابهلدرصذذلسي ل  ل نلدركيذذسه ينلرذذيحلابهذذف لسذذفر را لل-لهذذأ– ذذ  لاليفاذذف ل هياسهكسسهايذذ  ل

ل.در رسه لرلابه

 نلدرصلهسلدرابهي ل ه ها ليلل افهملعايا ل اد ل نلدررذفرخ لهسفل يفهيذفتلضذل  ليذلل

كذابهل سريذهنلسس يذ ل(ل8)ه(ل2,8)سذينللفدرهاليفتلدر  لا لهحيسهف ل  ليقاسلدالل يفهللدررفر للر 

ا ذالدال ذ س ف لضذئيل ل ذاد  لهكلذ لد ذ لً لدركيذسه ينلعفريذ لل لهركذنoil place ه ذهال

يذإنل ا ذفبلدركيذسه ينلضذئي ل ذاد ل رذ لاس ذ لااذ لالليل  ذالضذ نلدرابذههلدر ا  ذ ليذلل اد  لر دل

ل.درهقتلدرلفضس

رقالده  تلدرلكه فتلهدرشسكفتلس  الدرصلهسلعاا فلدس برتلا رفسلدرابه لهك ذزال ذنل

كلذ ل ا ذفبلدركيذسه ينلعفريذ  لي ذلل نل.لدرشذسملد ه ذهلابذهعنل ل لدرسلثلعنلابههل ره لل

 اللدرصلهسليذلل اذفهملعلذ ل ذهحلد س  له هالدرسحخل نلل   لmining ش  ل كفري لدرقلسل

 رذذ ل اذذف خل ذذهلي لاهلل ف  ذذ لسد د س  لهيل ذذفبل ذذهحللدراهعيذذفتلدر يذذا ل ه ذذها ل لذذتانل
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 ذفلسفإلضذفي ل رذ لراقذ لهذ الدرصذلهسل رذ ل اذفهملصذافعي لر رفر   ذف ل للف  لرك ر لهاف.لع يق 

ل. ر ل نل شفك لياي لهسيئي ل زياليللدركل ليصفلا

لhydrolysis"ل: نلاهخلدرهسملر رفر  لهذ الدرصذلهس لهذللدرهسيقذ لدركي يفئيذ لدر  ذ ف 

 ًيذذللدر قهيذذسلدإل:ل" لهقذذال  ذذ  لايضذذف ل" لدرلذذسدسيلس رذذز لعذذنلد هك ذذ ينلاهلدر ذذهدايذذدر لل

distructive distillation"در قهيذذذسلدر ذذذف ل" لاهلdry distillationههذذذ الدرر ليذذذ ل".ل

كي يذفئلللذسدسيلرل ذهدالدررضذهي لل للذ لع ليذ لهذل  لاس فتللسدس لعفريذ  ل لتلدركي يفئي ل  خل

در ذهدا لاهلايذ لهفره ياذفتل ثذ لدركلذهسينل/در ه ها ليلله الدرصلهس لهس رذز لعذنلد هك ذ ين

درلذذسدسيلرل ذذهدالدررضذذهي لدرصذذلس للههذذ الدرر ليذذ ل ذذنايل رذذ لدر بكذذ ل.لذذهسينلاهلدرسذذسه يناهلدرب

 لدرلذذذذسدسيلس رذذذذز لعذذذذنلدر ذذذذهداليذذذذايلدر لل)هذذذذ الدرهسيقذذذذ لدركي يفئيذذذذ لله  ذذذذ ر  .لدر  كفثبذذذذ 

hydrolysisذنلدرلشذذا ل ثذ لدربلذذخ لهدركسسذذهنل ل لذذ لدر ذهدالدركي يفئيذذ ليذللصذذافع ل ا ذفبل(ل 

ل.ثيلل لهحيسهفل نلدر هدالدركي يفئي در اشه لهدركله لدر 

اس ذ لل311) لدرلسدسيل نللً ل  لينلدرصلهسلدرابهي ل ر لاس  للذسدس ليي خلدر لل

 ل(اس ذ ل ئهيذ ل211-221)يذ خلدر  ذلينل رذ لاس ذفتلاعلذ ل صذ ل رذ لعذفا ل ذفل لهركذنل( ئهيذ 

ههذذهل) كثذذ ل"لهابذذه"درصذذلهسل رذذ لحذذفز لل  لذذه ي.ليكذذهنلدر بفعذذ لسصذذهس لا ذذس لها ذذخل ذذ ل

ل(.ashس فال)در يلي خل قهيساله  ر  لهك ر ليا  لسقفيفل هدالصلس ل(لدركيسه ين

در لل اق ل ري فلدرصذلهس لهركذنليذللله الدرر لي لدركي يفئي ليللد  فكنلدرصافعي له  س 

 لدرلذذسدسيلس رذذز لعذذنلدر ذذهدا لادلذذ لدر ذذا خله لذذتليذذدر كاهره يذذفتلدرلايثذذ  ليذذ خل ك ذذف لدر لل

ل.لي لدركل له ل ينلدالق صفايفت له ر لر قد س 

در ذفسق  له رذ للهاف لهسمليايذ لالذس  لاقذ لد ذ ر فال لهكبذفا  لهاكثذسلكلبذ ل ذنلدرهسيقذ 

 لدرلذذسدسيليذذدر لل" لاهل"hydrogenationدر اس ذذ ل"ال ذذ لً لدركيذذسه ين لهدر ذذلل ر  ذذال

ل".thermal decompositionدالع يفايل

 له ر سسلاه لزيذتلصذلسيل ذخلد ذ ر فر ليذللدرابهي ل رسهي ل ا لز نلقايخل نلدرصلهس

ك ذفل.لهدرا  ذفلهدئ لدرقسنلدرسدسسلعشسليلل هي ذسداههاف ل شفسدتل فسيلي لال  ر فر ل ا ل.لاهسسف

د ذذذ لً للهركذذذن.ل ذذذفسسلعشذذذسريذذذللاهسسذذذفليذذذللدرقذذذسنلدلكذذذفنلي ذذذ ر  ليذذذلل اذذذفس لدرشذذذهدس 

فليذذللثًثيايذذفتلدرقذذسنل ذذنلدرصذذلهسلدرابهيذذ لهسصذذهس ل  فسيذذ ل ذذخليذذلليسا ذذلدركيذذسه ين"/درذذابه"

درذذابهل"/درزيذذت"سسريايذذفتلدرقذذسنلدر ف ذذسلعشذذس لهد ذذ ر  لادر ف ذذسلعشذذس لهيذذلل ذذكه ًاااليذذلل

 لهدر ذذللاصذذسلتلاذذفاس لwhale oilكهقذذهالهزيذذتل اذذفس لكسذذاي لرزيذذهتلدرلي ذذفنللدر  ذذ لل 

ل.هسفهض لدرث نليلل ر لدرهقت
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درزيذذت للال ذذ لً لك ذذفل ذذخليذذللدراصذذ لدرثذذفالل ذذنلدرقذذسنلدر ف ذذسلعشذذسل اشذذفال صذذفاس

دع  ذذفالهذذ اللهد ذذ  س.ليذذللا ذذ سدريفلهدرسسدزيذذ لهدرهاليذذفتلدر  لذذا لhydrolysisدع  ذذفاد لعلذذ ل

ها ذسفايفلله اذهال يسيقيذفلدرهسيق ليللاهدئ لدرقسنلدررشسينليللاه لالس ل ثذ لدرصذينله  ذ هايف

 لهسقيذ ل ذههركذنلسفك شذف لدرذابهليذللدرشذسملد ه".لدرابذهه"هدر هياله هي سدلال  لً لهذ ال

دا  ذتللزهيذا لهساهعيذفتلايضذ  له ههيسل ا ف  له صبي  لسكل لدررفرخ ليللاهدئ لدرقسنلدررشسين

ك ذفلاا ذتلدك شذفيفتلدرذابهلد ذ ر ف لدرصذلسل.ل نلدرصلسلدرابهذلللً لدركيسه ين صافع لد 

ه ذفلل لاهلسف ذ لً لدركيذسه ينل اذ  له رذ ليذللكذ لدررذفرخلعذادل كذفايندرابهذللسصذهس ل سفشذس 

ل.  هايفلهدرصين 

يذذلل ذذسريايفتلدرقذذسنلدر فضذذللهيذذللدررقذذالد ه ل ذذنلهذذ دللهكا ي ذذ لالس بذذف لا ذذرفسلدرذذابه

لذسمل ذنل ذهدال ذنللذً لد ذ لً لدركيذسه ين لاهلسااتل لفهالتل ايا لال ذ ر فر  لل درقسن

 ليذإنلدرصذلهسلدرابهيذ ل4118هليذلل ذا ل.ل سفشس ليلل لهفتل هريالدرك سسذفالدرصلهسلدرابهي 

صذغيس ل  فسيذ لاهللهسه ذيفليذلل لهذفتل  ذ ر  ليذللدرسسدزيذ لهدرصذينله  ذ هايفلهار فايذفكفاتل

ل.  سيسي لر هريالدرك سسفا

 ذنلدرصذذلهسلدرابهيذذ لدر  ذذ لا  ليذللدررذذفرخ لكفاذذتليذذلل%ل81نلإ ليذذ4112هليذلل ذذا ل

 لدرابهيذ ل سفشذس  لهي ثذلدرصذلهسلدرك سسفال ذفهز لال ذ ر ف ل   هايف ل  ل نلراي فل لهفتلر هريا

ا ذذفليذذللدرصذذينليذذإنلدرهفقذذ لل. ذذنلدرهفقذذ لدرك سسفئيذذ لدر ا  ذذ ليذذلل  ذذ هايف%(ل22)هذذ دلدرهقذذهال

(ل2,2) يكذذفهدت لهيذذللار فايذذفل(ل04)يقذذهلدرك سسفئيذ لدر ا  ذذ ل ذذنلهقذذهالدرصذذلهسلدرابهيذذ ل رذذفا ل

رقذالد ذذ ر لتل  ذسدئي لهسه فايذفلهسه ذيفل ثذذ لل.ك سسذفال  سيسيذ ل يكذفهدت لليذثل ر سذسل لهذذفت

لهذ دله ه ذاللهذه.لهقذهالآلذسد ذ لادخللهفتلدرصغيس  لهركنل خل حًق فلاهل لهر فل رذ له الدر 

يللكاادله سكيفلرلسملدرصلهسلدرابهيذ ل ذسلدربلذخلدرل ذسيليذلل لهذفتلدرك سسذفالدر ذلل  ذ ر  ل

ل.دربلخلدرل سيلكهقها

 ل لكذذفنلدرذذابهلWorld Energy Council WECه سرذذف لر  لذذحلدرهفقذذ لدررذذفر لل

ل(07711)يرذفا لل4118يذلل ذا لر   لل ل نلدرصلهسلدرابهي ليللدررذفرخلكلذ لد(لدركيسه ين)

ههذذلل.ليذذللدرسسدزيذذ %ل44يذذلل  ذذ هايف له%ل38يذذللدرصذذين له%ل21يقذذه ل اذذ للسس يذذ ليه يذذف ل

 لريحلر فلل فاليللدرهفق ل هدالعل لشك لصلهسلابهي ل لذسمل سفشذس  لاهلك يفتلضئيل ل اد ل

ل.ابه هدئ لهياسهكسسهاي ل   ر  لكساي لرل

 Unconventional oilsالنفوط غير ال قليدية . ب
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هللعل لدرر هخلابههل ا  لاهل  ذ لل لسف ذ لادخل كاهره يذفتلل  نلدرابههلحيسلدر قلياي 

 لهدر ذلل ذ خل ذنللذً لدآلسذفسلconventional oilلحيسلدر لل  ذ لاخليذلل ا ذفبلدرابذههلدر قليايذ 

ل.درابهي 

دراهريذذ للنلهكفرذذ لدرهفقذذ عذذ لهدرصذذفاسل"4110 يذذ لدررفرل  ذذ قس لدرهفقذذ "ه سرذذف لر قسيذذسل

IEA(لا)درصذذلهسلدرابهيذذ لدر ذذلل لذذاثافلعا ذذفليذذللدربقذذس ل:ل"درابذذههلحيذذسلدر قليايذذ ل شذذ  ل ليذذإن

يللكاذاد لهدرابذههلدرثقيلذ ل ذاد  لهدر ذهدئ للoil sandهدرابهلدر   لل ل نلس ف لدرابهللدر فسق  

هكذ ر لل.(0)انل لاثافلعا ذفلسإ ذ فاليذللك ذفالآلذسدر ا   ل نل صايسلدربلخ لهدر لل سمللدرابهي 

دئ لدر ا  ذذ ل ذذنلههدر ذذل biomassلدر للبذذفتلدراسف يذذ هلدرلسذذهالدر ذذهدئ لدر ا  ذذ ل ذذنل صذذايس

 gas to liquidدر ذهدئ لدرابهيذ ل ذنلدرغذفزل" لهي لدرغفزلدرهسيرلل ر ل ذهدئ لابهيذ  له  ذ  ل

GTLل.ر ل هدئ لابهي  كي يفئي لر لهي لدرغفزلدرهسيرللل نللً لع ليفتل

 شذ  لدرابذههلل قليايذ ر نلدرابذههلحيذسلد:ل"يإاذ ليقذه ل4100ر ذا لل لذ لدرهكفرذ  قسيذسللا ف

 ذنل) لهدرقيذسلدرهسيرذل لهابذههلدرس ذف لدرابهيذ  لهدركيذسه ينلextra heavy oilsدرثقيلذ ل ذاد ل

 رذ ل ذهدئ  للر لهيلذ لهدرغفزدتلدراف   ل نل بفعًتلدرغذفزلدرهسيرذلل لهدر هدئ (درصلهسلدرابهي 

ل".coal to liquid CTLل هدئ هدر هدئ لدراف   ل نل لهي لدربلخل ر ل

هالليذذزد لدراقذذف لعلذذ ل  ذذ يفتلدرابذذههلحيذذسلدر قليايذذ  ل ذذفخل   ذذف لالليه ذذالليذذللدرهدقذذس

 US Department ofه نلهزدس لدرهفقذ لد  يسكيذ ل.لدررفر يذ درابهيذ ل    سد ليللدر اظ فتل

Energy DOEق ذيخله نل".لسليذلل رسيب ذفثذاكرابههلحيسلدر قلياي ل ل فبل ر لاقذ لد:ل" نكالانل 

 ل لهير  ذالعلذ لدر هذهسلدر كاهرذذه لهذهلا ذذسل  غيذسلهحيذسلثفسذتدرذابهل رذ ل قليذايلهحيذسل قليذايل

ل.ه غيسلكل لدإلا فب

سر لدرابذههلدرثقيلذ ل ذاد  ل لذه ل رذ لكذهك ثف  ليإنل فلكفنليصا لكابههلحيسل قليايذ  ل

 Orinocoك فللذاثلرلذابهلدرثقيذ ل ذاد لدر ه ذهاليذلللذزدخلاهسياهكذهللفسرف لركثفي  ابههل قلياي ل 

Beltسذ لفزادالدل يذفهللياذزهيًليذهر لابهذف ل قليذايف  لن  ذفتلعفر يذ ل  ذل  دع سس  ليلليازهيً لل

درابذذههلدر قليايذذ لسك يذذ لقفسلذذ لسذذينلدالل يذذفهللد ه لهذذهلدالل يذذفهللدر ذذرهاي لهيصذذسحللري  ذذفهز

 ليذفسل(ل407,2)درسذفرهلل ل قفسا لسفالل يذفهللدر ذرهاي ليفسلسس يً ل(ل427,0)قاسهفللرً  لسدب

ارذذ لسس يذذ ليه يذذف لسرذذالانلد ذذ ث ستل(ل011)سهفقذذ لل4117يذذلل ذذا ل لهُسذذاالدإلا ذذفبل اذذ لسذذس يً ل

ل.(ا7)ر ههيسل زال ا لد ل ليفسلاهالس(ل41)درشسكفتلد  اسي لهدرشسك لدرههاي لدربازهيلي ل سلهل

ل(shale oil/tight oilلهلدرذذابهلدر لسذهحا) لدر  ذفتلدرذابهلدرصذلسيلصذابتلسرذه

ل.ير سسلدآلنل نلدرابههلدر قلياي ل ابهلحيسل قلياي لهركاك
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 Hydraulic Fracturingال كسير الديدروليكي . ج

 ل  ذذ  لايضذذف لسفرلغذذ ل"Hydraulic Fracturingدر يذذاسهريكللدر ك ذذيسل" نلع ليذذ ل

لfracking لاهل(ههذللدرشذفئر )لhydrofrackringل لهكذ ر (hydrofracturing)دإلاكليزي ل

كل ذذ لاا ذذفل  ذذ ر  لدررسسيذذ لسرذذ لد اسيذذفتلدرابهيذذ ليذذللله ذذاتهقذذال.ل(ههذذللشذذفئر لايضذذف ل)يقذذهل

ل. لهركاافل ا  ر  لهافلدر س   لدر لل رهللدر را لكف ً  لههللدر ك يسلدر ياسهريكل"يسدكا "

لبذسلدآلسذفس له ذنايل رذ ل ك ذيسلدرصذلهسليذذلللدر يذاسهريكلليذللع ليذ لدر ك ذيس  ذ لاخل

يذلللدر افهملدر لذاا له رذ لسلقذنل ذهدئ ل لذتلضذغههلعفريذ ل ذاد لر ك ذيسلدرصذلهسلدر لصذهس

ل.ادلل فلدرابهلاهلدرغفز

 ذنلل ذخلهذ الدر ذهدئ  ل ذسل%ل21  أر لدر هدئ لسف  فحل نلدر فا لهي ثذ ل ذفليقذفسال

هدر ذذفا ل لthicking agent ذذهدال ثلاذذ ليذذللدر ذذفالسهد ذذه لل رلقذذ لproppants ذذهدال ذذفاا ل

 ذذهدئ لدر ك ذذيسل) ذذنلل ذذخلدر ذذهدئ ل%(ل2,2)هذذللس ذذ لدر ذذليكف له  ثذذ للذذهدرلللدر ذفاا لدرشذذفئر 

fracking fluids)ل. ل لب ل  ف ل هدالكي يفهي ل%(ل1,2) لهدر لل  ض نلايضف للهدرلل

سلعشذذسلُسذذاالدر ف ذذ نليكذذس لدر ك ذذيسلدر يذذاسهريكللري ذذتل ايذذا  ليبذذلل ذذ يايفتلدرقذذسنل

 لر ب يذسلدرهسقذفتلدرصذلسي لادلذ ل"nitroglycerinدراي سهكل ذيسينل"لسف  لادخلدر فا لدر  ب ذس 

 Explodingدرههسسيذذالدر  ب ذذسل"سذذسدا لدل ذذسد لسف ذذخلل0802دآلسذذفس له ذذ لتليذذللاي ذذفنل

Torpedoذذ لتلسذسدا لدل ذسد لسف ذخلشذسك لهذذفريسيس نلل0227ه اذ ل.ل  ذ لاخلر ذ دلدرغذس "ل 

ابهلهركذنلسضذغههلقليلذ  لهر ذ دليذإنلرذدلهد ذ لا تليذللآسذفسل"fracking" يذاسهريكللرل ك يسلدر

ل.در هدئ لرخلي  فهزلا  فسد لقليل لرصلهسله غلغ د ك يسل

 ذسللفرذ ل ا ذفبلدرذابهلدرصذلسيلدرابهلدرصلسي لهههلا سل ذ ًزخلله فلي خللفريف ليللآسفس

:ل لهي ذذ  لاليفاذذف ل"massive hydraulic frackingدر ك ذذيسلدر يذذاسهريكللدرضذذلخل"ل:هذذهه

هدرذ يلد ذ ر  لل"high-volume hydraulic frackingدر ك يسلدر ياسهريكللعذفرللدرل ذخل"

 لليذذثل(س سهريذذهخلكذذفسذذفنلا يس) ذذنلقسذذ لشذذسك لل0208عذذفخلليذذللدرهاليذذفتلدر  لذذا ليذذل ه ل ذس ل

ل.لقاتلك يفتلكسيس ل نلدر هدئ لهسضغههلعفري 

لسلدر يذذاسهريكللدرضذذلخليذذللدرهسقذذفتلدرصذذلسي ف ذذ ر ف لدر ك ذذيسل0270 اذذ لعذذفخللاهسذذا

 frackingواآلن فنن ن اسنن عمال مصننطلس ال كسننير الدينندروليكيي أو ال كسننير .لهدهئذذ لدرابف يذذ 

نفط الصنخري لنا ي أصبس أمرا  م الزما   مامنا  منإ تن ناج(وهو  كسير هيدروليكي في كل األحوال)

الصنخور يوننب أن ين م تلنن   وائل فننيل السن نفنني صنخور م دنيننة النفادينة ونندا ي و  ل حين  العمنل

 .تل  مئات األم ار مسافات بعيد   صل تل  أكثر من مئة م ر وقد  صل
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ل لدرذ يلرذخليرذس تن األمر اآلخر الدي ي الزم مإ تن اج النفط الصخري هو الحفر األفقي

ليذذثلهذذهستل كاهره يذذفتللبذذسلدرسئذذسلع هايذذف  لثذذخلدر لذذه ل رذذ ل.لقسذذ لث فايايذذفتلدرقذذسنلدر فضذذل

ابف يذ لهدر ذلليذسدالريذللدرهسقذفتلدرصذلسي لهدهئذ لدل (اس ذ ل21ايلدالالذسد لسذ ) لبسلد يقذلدرل

  ذسد  ل(ل0211-211)هيصذ لهذه لدر ذزالد يقذلل ذنلدرسئذسلدر لبذهسل رذ ل.لد  لسدبلدرابهل ا ف

در ك ذذيسلدر يذذاسهريكلليذذللعذذا لا ذذفكن للهيذذ خ.ل  ذذسلايقيذذف ل(ل3111)ههصذذ ليذذللسرذذ لدآلسذذفسل رذذ ل

لدر لبهس لايقيذف لاعلذ ل ذنلدآلسذفسلدرر هايذ  لهيذللدرهدقذسل رذفا لعذا لآسذفسلفا لدآلسفسهس  دل كهنلكب

ير ذ لعلذ للهدآلن.ل لبهس لع هايف لسراال افهملدر ك يسلدر ياسهريكلليللدر زالد يقلل ذنلدرسئذس

للدالع يفايلر قلي لعاالدآلسذفسليذل هسيمله الدر كاهره ي ليللدرلبسلد يقللعل لآسفسلدرابهلدر قلياي

ل. لدرهدقر ليلل افهمل زال  لسفر كفنلهيلظسليي فلدرلبسدرلق  لهلصهصف ليللدرلقه لدرابهي

رلصذذذلهسلدرهيايذذذ للدرهدهئذذذ ل ذذذاد للpermeabilityدرابف يذذذ لاذذذهالانلاشذذذيسلهاذذذفلهس ذذذسال

هدر  هد ذذذا لسكثذذذس ليذذذللدر اذذذفهملدرابهيذذذ ليذذذللدرهاليذذذفتلدر  لذذذا لل shaleدرس ذذذهسي لدر  ذذذ ف ل

درلصذه لعلذ لسلهثلكثيس له هسيقفتلعايا لرل له الدر شذكل ل ذنلا ذ ليتلا سيلقاللد  يسكي  

هسيقذذفتل  ذذتلس  هيذذ ل ذذنلدرلكه ذذ لهذذ الدرسلذذهثلهدر لاحلذذاهل.غذذفزل ذذنلهذذ الدرصذذلهسدرذذابهلهدر

دإل ذذ سد ي للد  يسكذذللس قليذذ لدالع  ذذفالعلذذ لدرذذابهلهدرغذذفزللد  يسكيذذ  له رذذ لر لقيذذملدرغذذس 

س ابيذ للقف تلدرلكه ذ لد  يسكيذ ل0270بلل ا لي.ل- نلا كن–لدر   هسا له لقيملدالك بفالدر د ل

 لسف ذذ لادخلشذذسكفتل"Eastern Gas Shale شذذسه لدرغذذفزلدرصذذلسيلدرشذذسقلل" ذذفل ذذ لل

 ر ذالسلذهثل"لصذ له.لسر ليفتل شفسيسلدر ك يسلدر ياسهريكلللفص  ل ل ص - ل له للكه ي 

 لعلذ لاعذخل ذفرللدرهسيرذل لهههل   سلسلثذللعذنلدرغذفزل"Gas Research Instituteدرغفزل

 Federalدر يئ لدربياسدري لر رلي فتلدرهفقذ ل" نللر ههيسله هسيملدرسلهثليلله دلدر  ف  لكسيس

Energy Regulatory Commission"كاهره يذفلهس ذ دلاصذسلتل.لهيئذ للكه يذ ل لههذل 

 ل0277يذذلل ذذا للدر ك ذذيسلدر يذذاسهريكلل ذذفهز لرً ذذ لادخلدر  ذذفسيليذذلل  ذذف لد ذذ لسدبلدرغذذفز

 ذذسل له4103يذذلل ذذا له.ل0220 ه ل ذذس ليذذلل ذذا لله هذذهستلاكثذذسلسف ذذ ر ف لدرلبذذسلد يقذذل

دس بذذذف لا ذذذرفسلدرذذذابه لاصذذذسحلدر ك ذذذيسلدر يذذذاسهريكللهدرلبذذذسلد يقذذذلل  ذذذأر ل سسلذذذ ل  فسيذذذف ل

الذس ل لهذهلهاذف لاه للتدرغفزلهدرابهليللدرهاليفتلدر  لذا لهكاذادلهدرصذين لهكفاذلال  لً 

ل.ا فبلدرابهله هقبتلس سالدالبف لا رفسر ث له دلدراه ل نل ا

أو ال ننناز كيي وبال نننالي علننن  اسننن خراج الننننفط االع راضنننات البيئينننة علننن  ال كسنننير الديننندرولي

 .الصخري
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هدر ن  ذفتلدر ذللل ل هدالاكفاتللكه ي لاخل ااي  خلرا لدر اظ فتلدرسيئي فعليه ال ه  

 لرذيحلس ذسالد عذادالدر فئلذ لدا خدرذابهلدرصذلسيليذللسلذالر رفسضذ ل ا ذفبل دإلا ذفن را لسصل ل

هههل ذفل ذه لا لذاثلل يقهرآلسفسلدرهد اللبسهفلهعاخل  كفاي لدرر  ليللدر افهملكثيب لدر كفنل

ر لهيذذفتله  ذذفنالتلسيئيذذ للقيقيذذ  ل له ا ذذفل(درذذابهلدرصذذلسي:ل)عاذذهدنل لذذت(ل4)عاذذ ليذذللدربقذذس ل

اذفلانلا لذاثلعذنلهذ دلدر هضذه لر ذ دلدس أيل.در ك يسلدر ياسهريكللدرضلخل  رلمل  ير فلسر ليفت

ل.دآلن لاهنل أ يل ل ر لدربقس لدر فري 

 ذذنلافليذذ لد ذذ ر ف لك يذذفتلكسيذذس ل ذذاد ل ذذنل ذذهدئ لدرلقذذن لس  رلذذملدالع سدضذذفتلدرسيئيذذ ل

در يفا ليذللدرهقذتلدرذ يليرذفاللييذ لدررذفرخل ذنلشذل لعفر يذ ليذللدر يذفا له ذنلافليذ لاهعيذ لدر ذهدال

درصذذل لهدرسيئذذ ليذذلللذذف ليذذللرلقذذن ل  ذذفلقذذالي ذذسالضذذسسد لكسيذذسد لدركي يفهيذذ لدر ضذذفي ل رذذ ل يذذفالد

كذ ر ل.ل ذنلدررذفرخهد ذر ل  سس فل ر لدر يفالدر هيي  لهدر للهلل صذاسلسئي ذللرل يذفاليذلل اذفهمل

اسضذذي  لا ي ذذ لدرلقذذنلدركسيذذسلسضذذغههلعفريذذ لللذذاهثلهذذزدتليذذ   رلذذملدالع سدضذذفتلعلذذ لدل  فر

حيذذسل رسهيذذ لاهل لدرقسيسذذ ل ذذنليهدرذذمل يهره يذذ لد سضذذيدرهسقذذفتل ذذاد  ل  ذذفليذذنثسليذذللزعزعذذ ل

.ل رذذذ ل ذذذهحلد س ل ذذذهدئ لدرلقذذذن رابهلاهلرلذذذلك ذذذفلانلهاذذذف ل لذذذه ل ذذذنل  ذذذسيسفتل.سهيذذذ ر 

ا ي ذذ ل  ذذسالدرغذذفزدتلدر صذذفلس لإلا ذذفبلدرذذابهل رذذ لرللهذذسلهدل  ذذفالتل رذذس لصذذل لدإلا ذذفنل

 ذهحل رذ للسيسفتلدرابهيذ   ذ  ذأر لدر نل  أر ل  سالدرغذفزلاهللسقذ  له.لدر هلل  لرهل خللسق ف

 ا ذفبلدرذابهلدر قليذايله لذااهفلدرقذهداينلهدر رلي ذفتلدرسيئيذ  ليذلل ذال لايضذف للد س  لهلل  ذفئ 

ل.عا فلهافهر افلسصاالدر لاثل

دآلسذفسلدر قليايذ لهآسذفسلدرذابهلدرصذلسي ل ذفلسينلع ليفتلدرلبسليلل سلل  فلد هر ل  شفس ل

لcasingهضذسل غليذ لليذثل  ذ لاخلدرلبذفس لدرذاهدس  ل ذسل.ليذللدرلفرذ لدرثفايذ لعادلدرلبسلد يقل

.ل غليذ ل ضذفيللر ذ دلد اسذهاله ثسي ذ لسفإل ذ اتع  ليلللبس لدرسئس لهي خل(لهههلااسهاللاياي)

رلسئذذسلهيرزرذذ لعذذنلدر ذذنثسدتلدرلفس يذذ لهي اذذسللف لهذذ دلدر غليذذ لدإل ذذ ا لل  فاذذ لهثسف ذذليرهذذلليذذثل

اهللدرلفس لل نل يفال هييذ لاهلهسقذفتلس ليذ لاهلل سيذ هلدر أثسلاهلدر أثيسلسفر لي اسلهي.لدا يفسا

ع ليذذ لرذذز لدرهسقذذفتلدرابهيذذ لاهلدرغفزيذذ لدر ذذللالليذذسدال الفر ذذفليذذللردهذذ دلهيايذذ  لهكذذ ر ليشذذ  ل

 لهدر ذلل  رذ لدرسئذسل"well completion ك ذف لدرسئذسل"هسرذاهفل سذاال سللذ ل.لدإلا ذفبليذلللياذ 

ل. ليذلل اهقذذ لدإلا ذذفبcasingدر غليذذ لل ثقيذذاله ك ذيسل لليذثليذذ خإلا ذذفبلدرذابهلاهلدرغذذفزلف لصذفرل

ه رذ لي ليللدرهسقفتلدركل ي لدر ا   لكلهسهيللدآلسفسلدالع يفاي لقالي  لاخلضخللف  لدر ياسه

يذلل سيذفنلدرذابهل رذ لدرسئذسله اذ للر لهيخلدرصلهسلدركل ي لدر ليهذ لسفر اهقذ لدر ثقسذ  لرل  ذفعا 

 لههذلل ذهدئ ل(drilling mud ذهدئ لدرلبذسل) ذفلي ذ  لليذ خلاثاذفالدرلبذسلد ذ ر ف .ل ر لدرلفسب
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در  كهاذذ لا ي ذذ لدرلبذذس لل دتلكثفيذذ لعفريذذ ل  ذذفعاليذذللدر سسيذذالهيذذلل لذذسدبلد ل ذذفسلهدرصذذلهس

هه الدر ذهدئ ل ل لذ ل.لcasingهسير فل ر لدر هحل نللً لدربسدغلسينلااسهالدرلبسلهدر غلي ل

ل.درابهلدرصلسيلعنل هدئ لدر ك يسليللآسفس

آسذذفسلدرذذابهلدرصذذلسي لي ذذهله ذذهال سللذذ لثفرثذذ لههذذللدر ك ذذيسلسلي ذذسييي ذذفلربذذسملا ذذفلد

 ذنللذً لضذخلل لهدر لل ر  لعل ل ك يسلدرصلهسلدرصلس لقليل لدرابف ي trackingدر ياسهريكلل

ههذ الدر سللذ لهذللدر ذلل  ذسالقلقذف لرذا ل.لسضغههلعفري ل ذاد ل"ل هدئ لدر ك يس"ك يفتلكسيس ل نل

ل.اعف لل في لدرسيئ 

 ليذهنلحذفرهن ل(ل3,2-0,4) نل هدئ لدر ك ذيسل ضذخلسك يذفتلكسيذس ل ذاد  ل صذ ل رذ ل ل 

(ل2)يي ذفل رذ لل لهق خل نلدآلسفسليص لدال   ً (  سد لرلسئسلدرهدلال03111-2211)لايللهدرل

هذذ دلهيذذ خلد ذذ ر ف ل ذذفال ضذذفيللعاذذا فليذذ خل(.لارذذ ل  ذذسل كرذذال02) ًيذذينلحذذفرهن لايللذذهدرلل

 ًيذينل(ل8-3)  لريكذهنل رذا لد ذ  ً لدرسئذسلدرهدلذال ذنلدر ذفاللذهدرلل ك يسلدر اهقذ لدرصذلسي

ل(.ار ل  سل كرالرلسئسلدرهدلال31-00اهل فليرفا ل)حفرهاف لا يسكيف  ل

يإنل ادس لدر يذفاليذللهاليذ ل ك ذفح لهدر ذلل ر سذسل ا  ذف لكسيذسد لرلذابهللعل لدرسحخل نل ر 

نل هدزاذذ ل هزيذذسلدر يذذفالرذذاي فلهذذلل ل قذه ل "Eagle Ford يكذذ ليذذهسال"درصذلسيليذذلل اذذفهمل

 ل%(2,0) لهدرصذذافع ل%(0,0)رلزسدعذ  لسيا ذذفل ذفلي ذذ  لك لدرذذابهلدرصذلسيلي ثذذ ل%(ل22,2)

ل%(.40,2) لهسقي لدرلا فتلدر ااي ل%(2,0)درك سسفالدرسلفسي لل له لهفت%(0,8)هدر فشي ل

ال ذي فللانلهذ الدرا ذس لضذئيل ليذلل ك ذفح لهركذنلدال ذ  ً لعذف ل ذاد ل  فل ذسملاًلظل

هذ دله نل.ل كهنلهاف ل شكل للقيقيذ ليذللدر اذفهملشذليل لدر يذفايهالنلا لاثلعنلآال لدآلسفس ل

 ليقذه لانل"Oxford Institute for Energy Studies ر ذالاهك ذبهسالراسد ذفتلدرهفقذ ل"

نلاع ذذفملآسذذفسلدرذذابهل هاذذف للف ذذ لاكسذذسلرل يذذفالعاذذالدرلبذذسليذذللاع ذذفملاكثذذسل  ذذفليذذللا يسكذذف له

ل. س لر فلهللعلي ليللا يسكف(ل0,2)يللاهسسفل ص ل ر للدرصلسي

 لاهل ذذفليرذذفا لPSIارذذ لل02) رذذ للدرلقذذنل ضذذخلسضذذغههلعفريذذ ل ذذاد ل صذذ ل نل ذذهدئ 

  ذذذسد لل222اهل ذذذفليرذذذفا ل) لدرثفايذذذ /ر ذذذسد ل(ل402)هسك يذذذفتل صذذذ ل رذذذ ل(.لضذذذغهل ذذذهيل0141

ضذلليذلل اهقذ لدرضذخ ل ل  فلي هلال ضلفتلضل  ل اد  لهينايل ر ل للل لاس(در فع / كرسف ل

 لهدرلذذه ل ذذنليهدرذذمل يهره يذذ لحيذذسل رسهيذذ لقذذال  ذذأثسلس ذذ دل ذذسال رذذ لزالز لصذذغيس يقذذال  ذذفل

ل.درضخله نايل ر لكهدسث

 ذذنل%ل2,2ه  ثذذ لل ذذهدال ذذفاا  ل در ك ذذيسليذذلل ذذهدئ ل شذذ  لدر ذذهدالدر ضذذفي ل رذذ لدر ذذفا

هذذلل اذذسلد ل ذذفسلل لهيفئذذا  فSilica sandل ذخلهذذ الدر ذذهدئ  لههذذللسف  ذذفحلس ذ لدر ذذيليكفل
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در لل خللقنل ذهدئ لدر ك ذيسليي ذفلسرذالدا  ذفالدرلقذنللهدرصلهسل نلحلمليههفتلدر افهملدر ثقهس 

ل لاهresinsهي كذذذنلد ذذذ ر ف لس ذذذ ل غهذذذ لس ذذذهدالصذذذ غي ل(.لهسيذذذسلدرضذذذغهلدر يذذذاسهريكل)

ههذذ الدر ذذهدال  ذذ ر  لرهلذذاهفلاهلررذذاال.لدرسهك ذذفيت لاهللسيسذذفتل ذذيسد ي ل صذذار لر ذذ دلدرغذذس 

.لا فلدع  ذفاد لعلذ لابف يذ لدرصذلهسلهعلذ لدرقذه لدر هلهسذ لدر ذللي ذالانل  ل ل ذفلدر ذهدالدر ذفاا  

ههذهلدر ذفا ل)ليبللسر لد ليفنل كهنلدرضغههلعفري ل اد ل نايل ر ل  شيخلس  لدر ليكفلدرهسيرل

ل.اهلدر يسد ي لدر صاسل لهس  دل كهنلهاف للف  ل فاا لاكثسلقه ل ث لدرسهك فيت(د سل 

(ل04)در ك يس لههاف ل ذفلالليقذ لعذنلل نلل خل هدئ %(ل1,2) لدر هدالدركي يفهي ل شك

 ذهدئ لدر ك ذيسله ذاعللدر  ذفتلدر رايذ للرللذيهل الدركي يفهيذفتل ضذف ل ذزاد لاهلكذً ل ذنلهذلف لاهع

 لهدر ذذللدر  ذ ر ل لالل بصذحلعذذنلعذاال ذنلدر ذهدالدركي يفهيذ لنلدرشذسكفتادرسيئذ لفر لفيظذ لعلذ لس

 ذذسلدرلفصذ لس ذف لايل"لknow-howدر رسيذ ل" ذزاد ل ذنللر ك ذيسلدر يذاسهريكلشذسكفتلد رذاهفل

ل:أ لهي كنل ي فزلدر هدالدر ضفي لهيهدئاهفلرلليهل هدئ لدر ك يسلس فلي.لدر  ا 

ي لاهلدرلليذ  لهدر ذلل  ذ ر  ليذلل سللذ ل ذفلقسذ لهسلكدرلهد   ل ثذ للذف  لدر يذاسه -

ل. لدر شققفتيدر ك سلدر ياسهريكللر اظ

 poly acrylيذ لدالل كذف له ل ذينل سيذفنلدر ذهدئ ل ثذ لدرسذهرللاكسيذ لا فيذال هدالر قل -

amide. 

 .سهسدتلر ثسيتلدرلزه  را ًللد -

 . هدال رق  لرق  لدرسك يسيفلهدربهسيفت -

ه هدالالذس ل  دسذ لسفر ذفال ثذ لل؛quar gumص هلكهسلل:در فا ل ث لغل  داليلهص  -

 . ر لدرلليهلهً يف لدر يللهزلهدرزيهتلهيه بفتلد ر ايهخ لهحيسهفلر

.لهدرسه ف ذذيهخلهدرسذذهسدتلكفسسهاذذفتلدرصذذهايهخل:ا ذذًلل ل لبذذ له حذذسد ل ل لبذذ ل ثذذ  -

 .ال لب ل نلدركله  له هدالضالدر   كأاهد ل ك ر ل هدالالس ل

اهلل اهلثفاللاهك ذيالدركسسذهنل درا سه ينل: هدالر كهينلدرسحه  لهحفزدتل ضغهه ل ث  -

ل.در هدالدر ضغهه

 لحذفرهنلا يسكذل لالآ(ل2)دركي يفهي ليذلل ذهدئ لدر ك ذيسللذهدرلللدر هداليسلهلل خله اه

ل.  سل كرا(ل021)عل لايل فليزيال

هاف ل قفسيسل  افقض للذه ل ضذفسلدر ك ذيسلدر يذاسهريكل ل ذهدال ذنلدر  ذفتلدرلكه يذ ل

قذذذهداينللإلصذذذادس رذذذ لدر ه ذذذ لدرلكه ذذذفتلدرقضذذذفيفلايرذذذتلهكذذذ لهذذذ ال.لاهل ذذذنلدر اظ ذذذفتلدرسيئيذذذ 

لسخلد ذذ لادخلذرذفرخل رهكفاذتليسا ذفلاه لاهرذ ليذللد.ل ذ لادخلهذ الدرهسيقذ ال"لصذفس  "تله رلي ذف
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لك ذذفلهضذذرتل ذذكه ًااا.لغذذفزلدرصذذلسييندر ك ذذيسلدر يذذاسهريكل لهسفر ذذفرلل لذذسخل ا ذذفبلدرذذابهلهدر

ا ذذفلدرذذاه ل.لس ذذفلهدر رلي ذذفتلدرلفصذذ ل  صذذادسلدرقذذهدايندهذذ الدرر ليذذفتلرلذذينلعلذذ لاشذذفهل   يذذاد ل

هاصذاستل ليقذالسيرذتلدرلظذسللظذسد ل نق ذف  ل ثذ ل اكل ذسدله اذهال يسيقيذفلهضرتد لس لدر لل

هاعلاذذتلار فايذذفلعذذنل  ذذها ل رلي ذذفتلرلقسذذه لسفر ك ذذيسل.ل قليذذ لد ضذذسدسر رلي ذذفتلسا  ذذفل اف ذذس ل

د هسسذذللسفرر ذذ ليذذلللدال لذذفا هصذذيفتلدر يذذاسهريكللعلذذ لاسدضذذي ف ل  سايذذ ليذذللدرهقذذتلدرلفضذذسل

 يذسلدإلضذفيفتلعذًنلعذنل انلعل لدرشسكفتلدإللهفه الدرهسيق ل سل أكيالال  لادخلدرلاهالدراايف

ل.در لل   ر ل فلي دركي يفئ

ا ذذذفلدرهاليذذذذفتلدر  لذذذذا  لسلذذذالدرذذذذابهلدرصذذذذلسي ليقذذذذالاصذذذسلتليي ذذذذفلهاليذذذذ لييس هاذذذذتل

Vermontلهيذذلل4104ا يسكيذذ ل لظذذسلع ليذذفتلدر ك ذذيسلدر يذذاسهريكلليذذللعذذفخللاه لهاليذذ ل 

فل ذذ لهدر ذذساليذذللكلليذذفت ثذذفاللهاليذذ ل قذذسسللظذذسلهذذ الدررس لاصذذسلتلايهيذذهل07/04/4102

ل.(ب7ا ل7)"سشسلهدرسيئ عل لدر لفهسللاهثلدل  فري ل"لدرله ل نلدرلفر ينلهه

 (7)الحاضر والمس قبلي و أثيره في األسعار العالمية: Shale Oilتن اج النفط الصخري  -5

 لدر قليايذذذ لهدرصذذذلسلدرابهذذذلدر ذذذفسق لعذذذنلدرابذذذههلحيذذذسل(ل0)انل لذذذاثافليذذذللدربقذذذس للسرذذذا

 ذا لاثلدآلنلعذنلظذفهس لدرذابهل.لهدر ك يسلدر ياسهريكللدر  ًزخلادئ ف ل سل ا فبلدرابهلدرصذلسي

علذ لا ذسفالدرضذ  لدر ذللدي رل  ذفلدر ذرهاي ليذللهذً لدرقذفسئلإل بفصذي  لردرصلسيل سلسر لد

ابذههلدرشذسملد ه ذه ل ذلسي لعلذ للااذ ل ذه ليذنايل رذ لا ذفئ لهذفدر ل يسل نله دلدر اذ  لسفاعفا

ل ذذ لسذفر سههل  ذ  س ل ذفلزدرذذتله%(ل01-21)لذهدرللرا ي ذ لدالبضذتلد  ذرفسللذذً ل ذا لهسف

ل:ه ا لاثلعنلدراقفهلدر فري لدر  رلق لس  دلدر ا  .لي س ل قسل لري تلسفرقصيس 

 :(هـي جي د7)في العالم النفط الصخرياح ياطي  . أ

 US Energyله ذذفتلدرهفقذذ لدإلادس لد  يسكيذذ لر ر"اصذذاستلل4103ليذذلللزيذذسدن

Information Administration EIA"  قذايسد  فلرلذابهلل لدر فسرذ لرذهزدس لدرهفقذ لد  يسكيذ 

 صذذفاسلدرغذذفزلدرصذذلسيلهدرذذابهل:ل"درصذذلسيلهدرغذذفزلدرصذذلسيليذذللدررذذفرخ له رذذ ليذذلل قسيسهذذف

رهاليذذفتلاهرذذ للذذفسبلدل20يذذللف لصذذلسيلف ل سكيسذذ(ل037) ذذفتليي ق:لدرصذذلسيلدر  كذذنل ا ف  ذذفليايذذف ل

ل.(ه 7)"در  لا 

نلهذذ الدر قذذايسدتلهذذللاسقذذفخلحيذذسلا فئيذذ  ل ه قذذه لدإلادس لد  يسكيذذ ليذذللهذذ دلدر قسيذذس ل

ابهلدرصذلسيلدر  كذنلرذاااذفالدل يفهيذفتلد(ل0)يذللدر ذاه له ا كسل.له ل فبل ر لاسد فتلالس 
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 ا ف ذذ لدر  كذذنل"ي لذذاثلعذذنلل هاًلذذظلااذذ.ل ا ف ذذ لرلل ذذحلعشذذس لاهرذذ لد هرذذ ليذذللدالل يفهيذذفت

ل.عنلدق صفايفتلدإلا فبل لسغ لدراظس"يايف ل

 (1)ودول رقم 

 الصخري الممكن تن اوه فنيا   النفطاح ياطيات 

 مليار برميل

 االح ياطي مليار برميل الدولة

ل72لسه يف -0

ل28-28لدرهاليفتلدر  لا  -4

ل34لدرصين -3

ل47لد س ا ين -2

ل40لريسيف -2

ل08لا  سدريف -0

ل03ليازهيً -7

ل03لدر ك ي  -8

ل2لفك  فنس -2

ل2لكااد -01

ل8ل ااهاي يف -00

ل0لدر زدئس -04

ل2لدرسسدزي  -03

ل2ل صس -02

ل2ل سكيف -02

ل312-422لدر   ه 

 

يذلل يليهذسللاب ذ لهذهلر ذف دلدزاهذستلصذافع لد ذ لسدبلدرذابهلدرصذلسيلردل نلدر ند 

 نلدرذذابهلهدر ذذهدا للدرذذاه لد لذذس  لدرهاليذذفتلدر  لذذا ليقذذه لهرذذخل زاهذذس لسذذ لل ذذ لرذذخل سذذااليذذل

خل ذذلسف لاهل ي فسذذف لر لهركذذنلس ذذسس ل ذذأثسلكذذ لدررذذف  فسيذذف ل الليذذللدرهاليذذفتلدر  لذذا لدرصذذلسيلرذذخلياذذ  

ل:درابه لهرأل سفالدر لل ا كسهفليلل يفملدر ًلظفتلدر فري لدالبف لا رفسا ي  ل
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 النفط الصخري في الواليات الم حد  . ب

يذذ لدرذذابهلدرلب" لاهل"tight oilدرذذابهلدر لصذذهسل"سذذ ل نلدرذذابهلدرصذذلسي لاهل ذذفلي ذذ  

يذذللدرهاليذذفتلياذذ  ل لconventional oil لهذذهلابذذهل قليذذايل"tight light oilدر لصذذهسل

ههلابهللبي ل سلا ذس لكسسيذتل البضذ  له لصذهسليذللادلذ ل سدكيذالحيذسل قليايذ لهل؛در  لا 

unconventional formationذفلقليلذ لدرهدرابف يذ لدر  افهيذ ليذللدرصذغسلدر  ذف ي ليي ذفل ذنلل 

ابهلرذذك ذذفل نل  ذذ هاعفتلد.لصذذرس لرلغفيذذ لبلدر ذذهدالدر ياسهكسسهايذذ ل ا ذذفع ليذذفتلد ذذ لسدي رذذ ل

سذذفرهينلدر  صذذلالهدر شذذققفت له ق ذذ  ل رذذ لهسقذذفتل  ضذذ نلك يذذفتلهفئلذذ ل ذذنلدرصذذلسيلحايذذ ل

ل.آال لدركيله  سدت ر لهاليفاف لل  ر ل ئفتقال   الدر للدرصلهسلدرهياي لدرصلس ل

لshale formation(لدرهبذذف )رهيايذذ ل سدكيذذالدرذذابهلدر لصذذهسلدر سدكيذذالدهالل شذذس ل

ههلل زي ل ذنلدرس ذف له ذهدال)لsiltstoneل دالع يفاي  لي لل نرب ل نلصلهسلس هسي ل نل فا

هاللاسيذذذالدرذذاله ليذذذللل.(ا7)( ذذذنلدر ذذهدالحيسهذذفكل ذذذي لهلد لالذذس لا ف ذذ فلدرذذذاهره فيتلهصذذلهس

ل.لقفسئردر بفصي لاكثسل  اسف لإلسسف ل

هذذهلابذذهللبيذذ ل ذذاد  لدر اذذ  ليذذللدرهاليذذفتلدر  لذذا  له ذذنلدر ًلذذظلانلدرذذابهلدرصذذلسيل

ه ذالب ليذللا ذس لدركسسيذذت لهدرذ يل ذنلدر بذذسه لانليكذهنل سحهسذف ل ذذاد لها ذرفسالاعلذ ل ذذنل

نلا ذذرفساليذذللدرهاليذذفتلدر  لذذا لادرابذذههلدر قليايذذ لد لذذس  لهركذذنلعلذذ لدرذذسحخل ذذنل رذذ لاذذس ل

 صذذفيللدرذذابهل  اذذالد ذذ ر فر ل البضذذ لعذذنلا ذذرفسلدرابذذههلد لذذس لد علذذ لكثفيذذ  له لذذفه ل

هدر ساليلل ر لهل ال قفر لصذاستل.لهدركثيسل ا فليلله ل سلدرابههلد لس سصهس ل سفشس  ل

 ه ذالصذرهسفتل  ذ ليذللل لااذ "Hydrocarbon Processing"ليلل  لذ ل4103يلل  هزل

لس ذذسالكذذهنلدرذذابه ل(ز7) ادهرذذ  لهيذذلل  يذذسلدرلهذذهدتل ذذنل ا ف ذذ ل رذذ لاقلذذ له لزياذذ له كسيذذسا

 ليإاذذ ليللذذملدرظذذسه لدر ًئ ذذ لر س ذذالwaxyلبيذذ له هلهسيرذذ لشذذ ري للدرصذذلسيلد  يسكذذل

 سذفا لدرلذسدسيلرل صذفيل لهيذللد افسيذا لردإل بل ين لدرذ يليذنايل رذ لضذسسلكسيذسليذلل رذادتلد

لهدهئذ ليذللدرذابهلدرصذلسي لا س لدركسسيتلنهعل لدرسحخل نلا.ل لس سال س سفتلدرش سهد يسدن

ل ذذفندر سكسهعلذذ لكسسي يذذالدر يذذاسه ينليل ذذهيلليذذللدرهقذذتلاب ذذ لبه ل اللااذذ ههذذللصذذب ل يذذا لرلذذا

يذللكذ ر لهاذف ل س ذسفتلرلشذ سل.ل  دس ليي ل نايل ر ل آكذ ل رذادتلدر قهيذس(ل هدالكسسي ي ههلل)

 ضذفي ل ذذهدال ذسلل هدراقذ لدرا ذسي ل ذذفلي رذ لدر اظيذ ل  ذ  سد لر ذفدرلايذاللاثاذفالدراقذ ليذللدر ذك 

ل.(ز7)ه الد ضسدس لهسفرا ي  لزيفا لكل لدراق لهدر صبي كي يفهي لرل قلي ل نل
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ابهلرذذذهدر ذذذلل  ذذذ  لاليفاذذذف لسثذذذهس لد)يذذذللكذذذ لد لذذذهد ليذذذإنلظذذذفهس لدرذذذابهلدرصذذذلسيل

هرذذخليذذ خل هسيق ذذفل  فسيذذف ليذذللايل كذذفنليذذللل ذذ لدآلن ل ل لهذذللظذذفهس لا يسكيذذ لسل ذذ (درصذذلسي

ل.ه اس لا سفال ر ليللدر ًلظفتلدرقفا  .لدررفرخ

 األساس في  طور تن اج النفط الصخري: حفركثافة ال (1)

ير  ذالكليذف لعلذ للبذسله ك ذف ل(لر  هدرغفزلدرصلسيلك) ا فبلدرابهلدرصلسيلل نلدزاهفس

هدر ذسالهذهلدالالبذف لدركسيذسليذلل ا ف يذ لدرسئذسل.لاكسسلعاال نلدآلسفسلدرابهي  لهد   سدسللبسهذف

 لظ ذذستللف ذذ ل4104درثذذفاللنهك ثذذف لعلذذ ل رذذ ليذذللكذذفاه.ل لذذً لاشذذ سلقليلذذ ل ذذنلسذذاال ا ف ذذ

 لرغذذس لاي ه ذذ ل(دررفخسئذذسد ل ايذذا لعلذذ ل ذذادسل0181ايل)سئذذسد ل ايذذا لشذذ سيف  ل(ل21)إلضذذفي ل

سذفكنلثذسيل:ل" لههذلدرذابهر ذ دلل ا  ذ ل اذفهمثذًثلهذخلا له رذ ليذلل(هريحلزيفا ذ )دإلا فبليقهل

 لهدر ذلل رذالفلدرشذ فري له ها فاذف ذدرهدقر ليذللهالي ذللادكهل"Bakken Three Forksيهسكحل

(ل771)اكسذسل اهقذذ لإلا ذذفبلدرذابهلدرصذذلسيليذذللا يسكذف له رذذ لال ذذ  سدسلدإلا ذفبلعلذذ ل  ذذ ه ل

ل(.4104ك فليلل ا ل)ار لسس ي ليه يف  ل

 رذذ لل4100كثفيذ لدرلبذذسلسصذذهس لكسيذذس ل ذذنلسضذذر ل ئذفتل ذذنلدآلسذذفسليذذلل ذذا لهدزاداتل

آلسذفسلدرابهيذ لهدرغفزيذ  ل لههذهلعذااليزيذالعذنلعذاالد4104سئسلابهلليذللعذفخلل2111اكثسل نل

ل.(ا7)( فلعادلكااد)  يسلاالفالدررفرخللدر قلياي لهحيسلدر قلياي  لدر لل خللبسهفليل

 ذنلا  ذز ل%(ل01)علذ للدرهاليذفتلدر  لذا لرهلذاهفلهضذ نللذاهاهفلدر غسدييذ  ل هيل

يذفتل نلا  ز لدرلبسلدر ه ها ليللدرهال%(ل22) ضفي ل ر ل ر ليإنل.لدرلبسلدر ه ها ليللدررفرخ

 ذذذسلدر ك ذذذيسلدر يذذذاسهريكللل لهدر ذذذلل ر ذذذ ل رذذذف لدرقيذذذفخلسر ليذذذفتلدرلبذذذسلد يقذذذلدر  لذذذا ل  ذذذ هيسل

frackingي ذذثًنلا ذذفحل ا ذذفبلدرذذابهلي  ذذفل ل(ب-0) ذذسملانل لذذاثافلعاذذ ليذذللدربقذذس لهدرذذ يل ل

ل.درصلسي

 ذذذنلدر ًلذذذظلانله ذذذهالا ذذذس لقليلذذذ ل ذذذنلدر ذذذكفنليذذذلل رظذذذخل اذذذفهملدرذذذابهلدرصذذذلسيل

 ل نلدرهاليفتلدر  لا ل كفاف ل ًئ ف لرللبسلدركثي  لهريحلسإ كفنلايذ لاهرذ لالذس ل ل  رد  يسكل

  لرخل قخلاي لاهر ليللدررفرخلسفرلبس لل  لسا س لس ذيه ل ذاد ل.ليللدررفرخلدرقيفخلس ر لسفر  هر لاب  ف

 لهدرذذ يل رذذ لدزاهذذفسلدرذذابهلدرصذذلسيلهدرغذذفزلدرصذذلسيلظذذفهس ل ذذنلدرلبذذسلر ثذذ لهذذ الدركثفيذذ 

ل. لسف  يفزا يسكي

ه ذذنل ل4104هرذذهلاظساذذفل رذذ ل   ذذ لدآلسذذفسلدر لبذذهس ليذذللدرهاليذذفتلدر  لذذا ليذذلل ذذا ل

  ل نلدرهاليذفتل.لالل صذاملاسقف ذف لره ذاافلض ا فلآسفسلدرابهلدرصذلسيلهدرغذفزلدرصذلسيلهدرذابه ل

(ل48322)سئذسد لابهيذف لهحفزيذف  لهاا  ذتل ذنل(ل22208) ل فلسلذهل4104در  لا لاك لتليلل ا ل
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 ذفل)سئذسد لاك لذتليذلل  يذسلاالذفالدررذفرخل(ل3240) نلدآلسفسلدر لبهس ليلل ل لدر ذا  ل قفسذ لسئسد ل

ل.(ا7)(عادلكااد

 لرذخليكذنليذللدرل ذسفنل4117 ليذلل ذا لBakkenعاا فلسااتلع ليفتلدرلبسليللسذفكنل

لدررذذفرخيس ذذسلهيبذذف  لل4100ل ذذ ل ذذا للانلهاذف ل  كفايذذفتلعفريذذ لإلا ذذفبلدرذذابه لهظذذ لهذ دلد  ذذس

 ا فبلدرابهلدرصذلسيلل  فزد  ل  ل نل افهم"للق "عل ف ل ا لقالد  ر لتلكل  ل.لسسدالدرابهيينهدرل

لقذذهال  له ا ذذفل اذذفهمل ا ذذفب لل لهرذذ ر لالل  ذذ  ري ذذتللقذذهال لسذذفر ب هخلدر قليذذايلرللقذذ لدرابهذذل

ل.ساال ل نللقه (ل افهم)ه ه لا  لاخلكل  ل

لذه ل" ك فح ليي ذفلي ذ  لسذ ل نلهالي "لEagle Ford يك ليهسال"ثخلاللتل افهمل

ك ذفلاللذتل اذفهملدرذابهلدرصذلسيل.ليذللدإلا ذفب"لWestern Texas Basinحذسال ك ذفحل

در يليقسلسينلحذسالهاليذ ل"لPermian Basin ليللله لسيس يفنلPermianسيس يفنل"يلل

ثذهس لدرذابهل"هل ذفليرذس لسذ ا ك فحله اهالشسملهالي لايذهل ك ذيكه لهسذااتلظذفهس لدالزاهذفسل

در لللققتلدركثيسل نلدره هلذفتلد  يسكيذ ل"لثهس لدرغفزلدرصلسي"سرالا فللل له ر "درصلسي

ل(0,2) رذ لهصذ ل ا ذفبلدرذابهلدرصذلسيلل4104هيذللا فيذ ل.ليللدالك بذفالدرذ د للرلغذفزلدرهسيرذل

ل.4110 ليهنلسس ي ليه يف ل نل ا فبلصبسليللعفخل

هس لاعذذًا لهقذذاسلدرذذابهلرقذذاله ذذاتلك يذذفتلكسيذذس ل ذذنلدرذذابهليذذللدر اذذفهملدرذذثًثلدر ذذ ك

 ليذذفسلسس يذذ  ل(ل211) ذذفليرذذفا لل4104هلذذاهفليذذللا فيذذ ل ذذا للBakkenدر ه ذذهاليذذللسذذفكنل

يذذإنل قذذايسلدرذذابهللدرذذهدهئ ينل ذذاد  لpermeabilityهدرابف يذذ للporosityس ذذسالدر  ذذف ي لهركذذنل

%ل4 ل لاللي  ذفهزليذللكذ لد لذهد(هههلدالل يفهللدرابهل)لrecoverable oilدر  كنل ا ف  ل

ل(. ليفسلسس يً لل08ايلاللي  فهزل)در ه هالل نلدرابه

 ذذنللف ذذ لدرهاليذذفتلدر  لذذا ل ذذنللذذً لل فلذذف لهحهذذ لق ذذ ف لرقذذالاثسذذتلدرذذابهلدرصذذلسيلا

ك ذذفلير قذذالدركثيذذسل ذذنل"ليقفعذذ "هذذ لهذذهلظذذفهس ل لذذاها له:لهركذذنليسقذذ لدر ذذند لدرلبذذسلدركثيذذ  

ه ذذه لدر ذذسع لدركسيذذس ليذذللدإلا ذذفب للدر رايذذين لهاا ذذفل ذذه ل اب ذذسليذذللدر ذذا لدر  ه ذذهلا ي ذذ 

ا فيذذ لدإلا ذذفبل ذذنلدر اذذفهملدر يذذا لك ذذفليلذذاثلدآلن لهد هذذخل ذذنل رذذ لانل ا ف يذذ لدآلسذذفسلس ا  ذذلل

اااذفاليسذينل رذا لدالالبذف ل(ل4)در اه لسقخله.لا فبإل الب لسصهس لكسيس لسرالاش سل نلساالد

ل:(ا7)هلدرصلسيليللدرهاليفتلدر  لا در اهيلرآلسفسليللدر افهملدرسئي ي لدرثًثلدر ا   لرلاب

ل

ل
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 (5)ودول رقم 

 االنخفاض السنوي نسبة

 المنطقة
السنة 

 األول 

السنة 

 الثانية

السنة 

 الثالثة

السنة 

 الرابعة

السنة 

 الخامسة

ل%41ل%41ل%31ل%32لBakken 23%سفكنل

ل%41ل%41ل%31ل%21ل%22لEagle Ford يك ليهسال

ل%41ل%41ل%31ل%21لPermian 21%سيس يفنل

 

-23) رذذا ليقذذادنلدرسئذذسلإل كفايف ذذ لدإلا ف يذذ ليذذللدر ذذا لد هرذذ لكذذفنلسذذينللنيذذإلك ذفلاذذس 

درسئذسلقذالكذفنلهيللا في لدر ا لدرثفايذ ل.ل  نل ا ف لدإلا ف ي لرلش سلد ه ل نل را لدرهفق %(ل22

لع ذف%(ل31)هيذللا فيذ لدر ذا لدرثفرثذ ليقذال.ل نل  كفايف  ليذللا فيذ لدررذفخلد ه %(ل21-32)يقال

هاف لاسد ذفتلالذس لل لهركندر را ك فلاس لانله دلههلل.كفنلعلي ليللا في لدر ا لدرثفاي لههك د

علذ لل.(ي7) ذنلدرهفقذ لدإلا ف يذ ليذللساديذ لدإلا ذفب%(ل74)د هر ليص ل ر للأنليقادنلدر ا س بيال

اد لانليظذ لانلدر اه ليسيافلدالبف لدإلا ف ي لرلسئسل ر لدر ا لدرلف    لهركنلاذفاسد ل ذدرسحخل نل

ليذذثلي ذذس لدرسئذذسلا فئيذذف لعاذذا فليصذذ لدإلا ذذفبل رذذ لدرلذذاهاللدرسئذذسليذذللدإلا ذذفبلر ذذا لل ذذحل ذذاهدت

ل.سض ا فلدرضسدئاهقي  ل ا ف  لالل غهللدركل لدر شغيلي لر  ل صسحلايلعاا فل.لدالق صفاي 

للبذسييذ ل ليبللدرهقذتلدرذ يل ذخلكثفي لدرلبسلاكثسلشا ليلل هقرلل يك ليهسالهسيس يفن نل

هصذذلتل  ذذفزدتليذذلل هقذذسلسذذفكن ل(ل  ذذفزللبذذسل021سف ذذ لادخل)لد ل ايذذالد لسئذذسل(0011)اكثذذسل ذذنل

  ذذفزللبذذسليذذلل(ل434) ذذفليرذذفا لل  ذذفز  لهسه ذذها(ل2431)درلبذذسليذذلل هقذذسل يكذذ ليذذهسال رذذ ل

ل.4103كفاهنلدرثفالل نلعفخل

 لهعلذ لير  العل ل  فل لدر اهق لدر للي خلدرر  ليي ذفلعل لدرر هخليإنلكثفي للبسلدآلسفس

ل2120,80هيرذذفا لد يكذذسل) لacreدر ذذلل لذذاالدآلسذذفسليذذللد يكذذسلدرهدلذذاللدر  ذذفيفتلسذذينلدآلسذذفس

ل.(  سد ل سسرف لرل قسيال2127  سد ل سسرف  لاهل

لBakken Three Forksهك ثف ليإنلاكسذسلدرشذسكفتليذلل هقذسلسذفكنلثذسيليذهسكحل

 لدر  ذذفل  لايلسئذذسد لركذذ لايكذذس لثذذخل هذذهستل رذذ لاصذذ(ل0481)كفاذذتل ر  ذذالسئذذسد لركذذ ل  ذذفل ل

ايكذس ل(ل001)ايكذس لثذخلسئذسد لركذ ل(ل341)ايكس لثخلزداتليللدركثفي لر ص ل ر لسئسلرك ل(ل021)

ل(.خ811×لخل811 لايللهدرلل  فل لار ل  سل سسسل027  فليراللسئسد لرك ل)
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ارذذ ل يذذ لل(04) نلاقذذ ل  ذذفل ل قذذاس لرل اهقذذ ل يذذا لدالل يذذفهلليذذلل هقذذسلسذذفكنلهذذلل

ههذ دليراذللرذهل(.ل ليذهنلايكذسل7,7ر لكيلهل  ذسل سسذس له رذفا لال30 لل رفا للهدرللهدرل  سسس

ارذ لسئذسل ا ذف ل لهدرذ يليرذفا لل  ذ ل(ل42) ال فبل ر للذهدرلللايكس(ل341)دع  اافلسئسد لرك ل

ل.4104عفخلسئسد  لك فليللا في ل(ل2111)دآلسفسلدإلا ف ي لدر ه ها للفريف لهدرسفرغ لل ثف ا

لار لسئذسلر هذهيس(ل21)ايكس ليإاافل ال فبل ر ل(ل001)ركثفي ل ر لسئسلرك له  دلدزاداتلد

هع ليف ليللنللبسلدآلسفسل    س لهكل فليا  للسئسليل ل لل لسئسلآلس له دله !!!.ل هقسلسفكنليقه

 ذذنل%(ل21) ذنللدر ذا لدرثفايذ ل ذذنلدإلا ذفبلعلياذفل رذذهي لاصذ لدآلسذفسلا ي ذذ لربقذادنل ذفليقذذفسا

(ل21) هك فلاللظافليإنليذلل هقذسلسذفكن ليذ خلدر  ايذالدرشذ سيلرذ.لللدر ا لد هر دإل كفاي لرلسئسلي

هرهل خلد  غً لدر هقذسلكذف ً ل.لسئسل ا  (ل2111) له ر لسه هال(سئسد ليللدر ا ل0181اي)سئس ل

ل.ار لسئسل اهيف ل(ل00)ر لسئس لرهص لدر  اياليقهل ر لا(ل21)سلبسل

سكثيذذس ل  لنلكثفيذذ لدرلبذذسلاكثذذسل يذذهسا ل  لهد  ذذسليصذذسحلاكثذذسلصذذرهس ليذذلل هقذذسل يكذذ ل

  ذسد لل204ارذ ل  ذسل سسذس لههذللل403ايل ذفليقذفسالسئذسد لركذ ل)ايكسل(ل02) ر لسئسلرك لل ص 

ليكذ ليذهسا ار لسئسلركذ ل  ذفل ل(ل28)يراللدل  ف لهصه لعاالدآلسفسل ر لل  ف(.ل  سد لل204×ل

  سسذذ لدرشذذسك لعلذذ ل ر ذذ ل(ل4103ايليذذلل ذذا ل)هدآلنل.ل( ذذيً ل سسرذذف لل0111درسفرغذذ للذذهدرلله)

ههذهل.لارذ لسئذس(ل22)ايكذس لريذزادالعذاالدآلسذفسلدر  ذ  س ليذللدإلا ذفبل رذ ل(ل21)دع  فالسئسلرك ل

ايل) ل ذذيً ل(ل77×لل77)ارذذ لسئذذسليذذلل  ذذفل ل(ل22)ا ذذسلالليصذذام لهري صذذهسلدرقذذفسئل ك ذذف ل

اسذذهل)سد لسغذذادالرذذفا لدر  ذذفي لسذذينلاهذذيلكيلذذه  سد ل(ل043)لهذذه  نل.ل(كيلذذه  سد لل043×لل043

  ذفل للهر قسيذالدرصذهس ل رذ لدرقذفسئلاكثذس ليذإن.لاهذسد لدركفظ يذ ل رذ لدرللذ  ذنل لاهل(حسيذا

سئذذذسد لابهيذذذف ل(ل7321) لهيهضذذذسليي ذذذفل(كيلذذذه  سد لل32×لكيلذذذه  سد لل32)سغذذذادالسأهسدي ذذذفل رذذذفا ل

  لدراقذذف ليذإنلعذذاالاسذسدبلدر ذفهدر هضذيحلهرل قفساذذ ل(.ل ذفلعذادلدآلسذذفسلدرهد ذال  ايذاهف)  ذ  سد ل

 لهاسسدبلدإلا ساتلهحيسهفل نلاسسدبلدال صذفالت لالل(در ثس  لعل لد س لهعل لا هحلدر سفال)

.ل لهدر ذذلليسدهذذفلدراذذفظسل ا شذذس ليذذللكذذ ل كذذفنسذذسبليذذللسغذذادالهضذذهدلي ف(ل2111) صذذ ل رذذ ل

هري صهسلدرقذفسئلهضذسلاسذسدبلرلذابهليذللسغذادالهضذهدلي فل رذفا ل ذس لهاصذ لر ذفل ه ذهال ذنل

اللي كذذنلانليذذ خلهذذ دليذذللايل كذذفنليذذللاهسسذذف لاهليذذللدر اذذفهملدر ك ظذذ ل.ل صذذفالتلهذذ ااسذذسدبلدال

ل.لفر لا يسكي للالانللفر لدرابهلدرصلسيلهكه دل فلينيلل لهسفر كفن

درذابهلدرصذلسيليذللل نلل فسفتلعاالدآلسفسلدر هلهس ليللدر اهق لدرثفرث لدر    ليلل ا فب

 لهدر لهذيهلسيافلكثفي لاكثسلرللبسلهسفر ذفرللعذاالآسذفسلاعلذ درهاليفتلدر  لا  لايلسيس يفن ليإا فل 
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سصذهس ل  ذ  س  للارذ لسئذسل ا  ذ (ل011) ذنلليذلللبذسلاكثذس(ل4103هالنليللاهدئذ ل)    سل

ل.(ا7)در ه ها للفريف ليلله الدر اهق  سدتلضر لعاالدآلسفسل(ل01)لايل فليرفا 

درصذلسي للذابهلر لدآلسفسلدر ا   لعنل ا ف ي لدآلسفس ليقالاقسالعنل ا ف ي لعفري لرسرا فل

 ذفلدرشذ فري لاليذ لادكه لدرذ يلسذاال ا ف ذ ليذللهRobert Heuer 1-17B ثذ لدرسئذسلدر رذسه ل

يذللدر ذا ل%ل02 لهركذنل ا ف ذ لدالبذ ل رذ ل4112دريذهخليذلل ذا ل/سذس يً لل4328سك ي ل رفا ل

هخل ذذا لدريذ/س يً لسذل0411 لهدرذ يلسذذاالسإا ف يذ لقذاسهفل3H-Serenity-1اهلدرسئذسل.لد هرذ ليقذه

ا ف يذ لإلدرلفرذ لدررف ذ للهركذن.ل(ا7)4103يقهليلل ا ص للدريهخ/سس ي ل011ههسهل ر لل4112

ل لهللاق لكثيسد ل نلد سقفخلاعذًا له ذالب لدإلا ف يذ ل ذاهيف ل(ايلدر س بر لدإلا فب)دآلسفسلد هر ل

ل.در شفسل ري ل فسقف ل(ل0)هيملدر اه ل

 رذذا لدإلا ف يذذ لدررليذذفلرآلسذذفسليذذللدر ذذا لد هرذذ لدرلذذايثلعذذنل هقذذسلسذذفكن لاذذس لعاذذاله

ايلس رذذا ليذذه للي ذذسدهللقذذاسالسذذينل)ارذذ لسس يذذ ليذذللدر ذذا لد هرذذ ل(ل024-04)سذذينلل سدهلذذت

ارذذ لل(011)دررذذفخلإلا ف يذذ لدآلسذفسليذذللسذفكنلهذذهللر ذ دلير سذذسلدر رذا (.لسذس يً ليه يذذف لل071-321

ل(.دريهخ/س ي سل472)سس ي ليللدر ا لد هر  لايلس را ليه للقاسال

ك را لرل ا لد هر ليذللسذفكن للدريهخ/سس يً ل(ل472)لف ي  عل ل ا(ل0)هرهلهسقافلدر اه ل

 لهيذذلليه يذذف للسذذس يً ل(ل078)اذس لانل رذذا ل ا ف يذذ لدرسئذذسلدريه يذ ل ذذه ل كذذهنليذذللدر ذا لدرثفايذذ ل

(ل81)  ذذ ليه يذذف  لهيذذللدرلفلسس يذذ (ل011) لهيذذللدرسدسرذذ لسذذس يً ليه يذذف ل(ل042)درثفرثذذ للدر ذذا 

ل.سس يً ليه يف ل

 را ل ا ف يذ لدرسئذسليذلل ذا  للن  نل فسق  ل  لا هالههلليك ليهسا  نلدرهضسليلل اهق ل

(ل030)يذللدر ذا لد هرذ  لهل(دريذهخ/سس يً لل402ايل) لدر ا /ار لسس ي (ل81)د هر لدررفري لههل

ل.درلف   سس يً ليه يف ليللدر ا ل(ل22) لهيللدر ا لدرثفاي 

انل ا ذذفبلدرذذابهلدرصذذذلسيليصذذفلس ل ا ذذفبلدرغذذفزلدرهسيرذذللهدر كثبذذذفتللاًلذذظلعلياذذفلان

 liquefied natural)ههذللحيذسلل (Natural Gas Liquids NGLدر ذهدئ لدرغفزيذ ل)

gasل نل ذذذفليقذذذسال ذذذنل.ل لرغذذذس لدراقذذذ لساذذذفقًتلدرغذذذفزلدر  ذذذف فايلدرغذذذفزلدرهسيرذذذللدر  ذذذ(ل  

سفل  ذفال)رغذفزلدرهسيرذل له رذ ليذلل هقذسلسذفكنل نلدإلا فبلههل نلدر ذهدئ لدرغفزيذ لهد%(ل03)

يذذللدر ذذهقرينل%(ل31-42) ذذس ل رذذ لا له صذذ لدر(در كذذفي لدرلذذسدسيلرل ا  ذذفتلدر ياسهكسسهايذذ 

ل(. يك ليهسالهسيس يفن)دآللسينل

ه ذنلهاذذفلاذذس ل قذذادسلدال ذذ ث فسدتلدر فئلذذ لهدركلذذ لدرسفهظذذ ليذذلل ا ذذفبلدرذذابهلدرصذذلسي ل

ا رفسلدرابه لهر  دليليحل نلدرغسيذالانلي هقذسلل يا لالس بف ف لهركا ليللدرهقتلاب  ليلقملاسسفل
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 ذي خلد ذ ث فسل سذفرهلل لااذ (هقس لساالدا يفسلد  رفس)ل4102نليللدراص لد ه ل نلعفخلهدر راي

ل4102يذذذلل ذذذا لل ليذذذفسلاهالس(ل021) ضذذذفيي ليذذذلل هذذذهيسل ا ذذذفبلدرذذذابهلدرصذذذلسيل صذذذ ل رذذذ ل

 .(ب7)tight oilلدرابهلدر لصهس/رصلسيسيايفلعنلدرابهلديرهلاهف لل اللايثلدرهك

 ط العاديي النفط الصخري واإلن اج في النفالفروق بين اإلن اج ف (5)

 :BoomلThe Shale Oil"يذللاسد ذ  لل(ا7) ذفكهيسيلريهاذفساهلدرابهذلدرلسيذسليشس ل

A US Phenomenonلدربذسهملسذينل ا ذفبلدرذابهل"ظفهس لد سيكيذ :ل زاهفسلدرابهلدرصلسيل 

ع ذ لدر ذي لدراظذف ل لسيا ذفلد ه ليشذس لع ذ للنل ا فبلد ليسليشس سأ لهلدر قليايدرصلسيلهدراب

درشذسكفتلهدرلكه ذفتلدرذابهلهدرغذفزلدر قليذايينل قذهخلسذ لل  ل نل ا ذفب.للسالدررصذفسفتل   هعفت

 نللً للههل ه ر ل أل لساظسلدالع سفسلدل يفهللدرلق لهع سالههسيق لدإلا فبل اذ  له ضذسل

ا ذفلع ذ لدرشذسكفتلدر ا  ذ لرلذابهل.لهدر  ه ذهلهدرسريذاليذسلعلذ لدر ذا لدرقصذيسلهذهلدإلا ذفبلهدرس

 لدر ذذلل ر ذذ لguerrilla groupsدرصذذلسي لي ذذلل ثذذ لع ذذ ل   هعذذفتللذذسالدررصذذفسفتل

هس سهاذ لعفريذ ليذلل ل  بسق  ليلل افهملmicro-scaleع  لضيملاهفملفتليه ي لهيلليكس ك 

ل.دصهيفالدربس لاه ل هيسهف

هيل ذذفبل رذذ لل-ل ذذالع ذذسلدرلقذذ –لللدر قليذذايلهذذهلع ذذ لههيذذ لد  ذذا نلدرقهذذف لدرابهذذ

لقذ لي كذنل هذهيسالليراذالدررثذهسلعلذ ل.عايذا لرقهارلف لاليفاي لياي ل اظي ي لر اهدتلعايا  له  كفا

رل هذذهيسل صذذ ل رذذ ل ذذا ل قذذاسلسرذذف ين لهقذذاليل ذذفبل رذذ ل لضذذيسدتله صذذف يخليإاذذ لدق صذذفايف  ل

 ذذذالدرشذذذسكفتل هس ذذذ دل ل.ل لدال ذذذ قسدسليذذذللدإلا ذذذفب ذذذاهدتلرسلذذذهغللفرذذذل01-8  ذذذ غسملي ذذذس ل

ل.ه ضسلعااد ل نلدرلههلدرسايل ل هدرلكه فتلك يفتلدإلا فبله اسحلدر همله  هلسف 

عايذا لصذذغيس لدرذذابهلدرصذلسي لي ذهلير ذذ ليذلل اذذفهملكذ لهذ دلي سذذا ل ذ سيف ليذذلل ا ذفبل

قليلذ لسذينلل اللشذ هسد لسكفتلهيذللدرهدقذسلالل ل ذفبلدرشذ.لي ههسلدإلا فبليي ذفل ذسيرف لهيا  ذلل ذسيرف ل

ي ذس لدرلصذه لعلذ لدإل ذفز لل ذ لدر سفشذس لسذذفرلبسلهدإلا ذفب ل ذسلالذ هفلساظذسلدالع سذفسلدإلا ذذفبل

.لسرذال ذا ل ذنلسذاالدإلا ذفبل رذ لدراصذ ل قسيسذف ل ذه ل  اذفق ل نل ا ف يذ لدرسئذسللسأقص ل ذسع  

فسلهدرلصذذه لعلذذ لدر ذذرسيلدر اف ذذالرلذذابهلال ذذ س ف لدال ذذ ث ل يذذللدرظذذسلس ذذسع ر ذذ دل ر ذذ ل

هم االع قنناد ب مكانيننة القضنناا علنن  النننفط الصننخريي تد وتن مننن النن.لهلد  ذذرفسهدرذذسسحلقسذذ لهسذذ

خالل مند  ال  زيند عنن ثالثنة ،ندوري  باس طاع ه الرووع تل  حفر اآلباري والرووع تل  السوق

ط مننإ هنناهر  النننفلدنندا يوننب ال عامننل . عننند  حسننن األسننعاري ودلنن  (أو ح نن  أسننابيإ قليلننة)

ي ووعنل من وني الننفط الصنخري الصخري بصور  معاكسةي ودلن  فني  حسنين األسنعار النفطينة
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ال يمكنن تندناا هناهر   .أسنعار الننفط عالينة  بقن  يس نزفون مناطق تن اودمي وفي الوقت نفسه

تد حالمنا   حسنن . ب خفيض األسعار" عل  رؤوسنا هدم المعبد"تن اج النفط الصخري من خالل 

ل.لرفإ أسعار النفط عالميا   تن اوهإ ي،و ازدهار النفط الصخريي لدا علينا األسعار يروإ 

 لههله هالدل ًيذفتلكسيذس ل نلدالل ً لدآللسلسينل ا فبلدرابهلدرصلسيلهدرابهلدررفاي

قسيسذ  لس ذسال رقيذادتللدرصذلسي له رذ لسذينل اهقذ لهالذس ض نلسقر لدرابهلليلل ا ف ي لدرسئس

انلشذسكفتلدرذابهلدرصذلسي لههذللهاذس ل.لسيذسليذلل ا ف يذ لدرسئذس يهره ي ل     ل نثسلسشذك لك

در ذسيس له ذسك لهسدالدر اذفهمللعل لدرر هخلشسكفتلابهي لصغيس ل  ذ قل  ل سكذزلعلذ لدرذسسح

سل ا ف يذ لضذ نلسقرذ لد  يذفزهخ لهلفر ذفل ك شذ ل ثذ لهذ الدر اذفهملدرغزيذس لدإلا ذفبل اقذ لحزد 

لرذ  ا لالدرذ يلدر ه  ليللهسيقذ لدإلا ذفبلدقسينلانله دهيس ل رظخلدر س.ل سفشس للبسلدآلسفسل ري ف

دزاهذذفسل ا ذذفبلدرذذابهل ذذيا  للقسيسذذف  لرذذيحلس ذذسالدالبذذف لا ذذرفسلدرذذابه له ا ذذفلس ذذسالابذذفالدرذذابهل

قذ ل ا ف يذ ل ذ كهنلد د لذس للنلدرس ه ل رذ لدر اذفهمها.لحزيس لدإلا فبدرصلسيل نلدر افهمل

لدندا كنان منن واونب الندول .لل يفهللدر ه هاليي فاعل  لعًه لعل لضيف لدركثيسل نلداللسكل 

األمنر الندي  يفي السنوق النفطينة  خمة هائلة ر  المصدر   ،ويإ تن اج النفط الصخري وعدم 

ل.تل  انديار األسعارأدى 

 ذذفل ذذسم ليذذإنلدق صذذفايفتلدرذذابهلدرصذذلسيل  ذذأثسلكثيذذسد لسفركلبذذ لدر ذذلل ذذاير فلل ضذذفي ل رذذ 

ا فلاللتلدرشذسكفتل اهقذ ل يكذ ليذهسال ه ل ذس ليإا ذفلكفاذتل ذايسلدرشسكفتلرك لايكس لي ثً لعا

اهالسد لرأليكذذسلدرهدلذذاليقذذه ل(ل221-421)سذذينل"لAcreage leaseسلصذذ لد يكذذسل"ل قفسذذ 

 ل4100 فاتلاللقف  ل ثً ليذلللزيذسدنل لسيا فلدرشسكفتلدر لل4112-4117ه ر ليللدر اهدتل

ل.رأليكسلدرهدلالهالسار لا(ل44-40)ايرتل

هللكلذ للبذسلدرسئذسلهقي ذ لدإل ذفز  لهكلذ للا الانلدركل لد  ف ي ليلل ا فبلدرابهلر  د

ل.درسيسلدر يليايسل ر لصفلالد س لعاالدإلا فب

 بعض اق صاديات النفط الصخري( 3)

هل ذذذ لل4117 ا ذذفبلدرذذذابهلدرصذذذلسي ل اذذذ لعذذذفخللكسيذذذسلعلذذذ لدق صذذذفايفتلهذذسال ل ذذذن

  ل نلهاذذف ل.لدرصذذلسي  له ل ذذينلاادالدرلبذذسدرهسقذذفتل لس ذذسال رسيذذ لاكسذذسلر يهره يذذ ل4103

 ل ذذينليذذللكبذذفا لدر ذذهدالدركي يفهيذذ لدر  ذذ ر ل ليذذللدر ك ذذيسلدر يذذاسهريكل لكذذ ر لزيذذفا ل سدلذذ ل

ليذذثلس ل(ايلزيذذفا لعذاال اذذفهملدر ك ذيسلضذذ نلدرسئذسلاب ذذ )در ك ذيسليذذللدرق ذخلد يقذذلل ذنلدرسئذذسل

 ذفهخليذللل  ذفل  كذفنلهدلذاليذلعذا لآسذفسللهاليذسد ل ذخل هذهيسللبذس.ل ر لزيفا ل ا ف ي لدرسئسنايل 
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 ليسرذذال ضذذفي لرذذ ر .ل ذذنل كذذفنل رذذ لآلذذسلا  ذذز لدرلبذذس اقذذ ل قليذذ لا ي ذذ لكلبذذ لدرلبذذس ل لبذذي ل

 لهرذتل ل4100سااد ل نلعذفخلل لهدالبف لا رفسلدرغفزلد  يسكل"ثهس لدرغفزلدرصلسي"دزاهفسل

د له رذذذادتلدرلبذذذسلهيستلد  ذذذهيذذذرذذذ لدرذذذابهلدرصذذذلسي ل دال ذذذ ث فسدتل ذذذنلدرغذذذفزلدرصذذذلسيل

ااداليذذللسدتلهدر ل ذذيافتليدر هذذه  ذذسدال رذذ ل ضذذفي ل.ل  ا ف ذذر ليذذ لسرلا ذذه للهدر  لصصذذين

 ذا للبذسلدآلسذفسله ك فر ذفل رذ للبذ ل ذفل ل ذفعليكبفا لدررف لينلدرر  لعل لزيفا لهل  رادتلدرلبس

ل.دراص ل قسيسف ل

ايل-ارذذ لقذذاخ لل(07)ي ذذثً ليذذلل اهقذذ ل يكذذ ليذذهسا ل ذذخللبذذسلعذذاال ذذنلدآلسذذفسل رذذ لع ذذمل

ل.4100-4101يه ف ليلل(ل08)يللاق ل نل  ر لايفخ ل قفسا لس ا لل-(  سد لل2082)

.ل لل  ليللدرسقر لدر  فز لاب ذ فالس  نلكلب ل فلقس ل ا فبلدرسئسل ل ل ل نل اهق ل ر ل

-0,2)يضذف ل ري ذفل.ل ليهنلاهالسد لرلسئذسلدرهدلذا(ل01,4-7,3)يبللسقر لسفكن ل ص لدركلب ل نل

هي ثذ لدرسيذسل.ل لهدركلذ لدر شذغيلي لهحيسهذفroyaltyي ث لدرسيسللههل فه)لدر ا /يهنلاهالسد ل ل(ل4

ل8-0 ذذذنلدركلذذذ لدر شذذذغيلي  لدر ذذذلل رذذذفا ل%ل41-02درذذذ يليذذذايسل صذذذلفالد سدضذذذلللذذذهدرلل

هدر شذذغيلي للدركثيذذسل ذذنلدآلسذذفسلي ذذاالدرابقذذفتلدال ذذ ث فسي ها ذذال.لرلسئذذسلدرهدلذذا(لدرسس يذذ /اهالسدت

اهالسد ل(ل82) ذرسلدرذابهلانلز لهد  سادالساحلدر ذف ليذلل ذا لهدلذا  لعاذالدي ذسد لهكلب لدإل ف

يذذذللاهدئذذذ لدر شذذذفسلدري ذذذفلاعذذذًاليذذذللي ذذذس ل عذذذادالدراسد ذذذ لدالق صذذذفاي لل دههذذذ)رلسس يذذذ لدرهدلذذذا ل

ل.(ا7)(4103

ل:دركلب لدركلي لرلسئسل ص ل ر  نل

هالسد لالذذس  لراصذذ ل ليذذهنلا(ل4-0,2+ل) ليذذهنلاهالسد لكلبذذ لدرسئذذسل(ل01,4 رذذ لل7,3)

ل(.نلاهالسد لرلسئسيي ًل01اهل را ل)كلي لدركلب لدر(ل04,4-8,8) ر ل

ار لسس ي  لهعاا فليسف لهذ دلل(011) را ل ا فبلدرسئسليللدر ا لد هر ليللسفكنلههلل ن

.ل ذذهلالليغهذذللد ذذ سادالساحلدر ذذف ليذذللدر ذذا لد هرذذ ي.ل ليذذهنلاهالسد ل(ل82)لدإلا ذذفبلس سلذذهلقذذاسا

در ذذا  لهعاذذالهصذذه ل ا ف يذذ لدرسئذذسل رذذ ل/ يذذ دسسل(011) ذذنلدآلسذذفسلياذذ  لاكثذذسل ذذنللف لق ذذ لهركذذن

غهذلل  يذسلدر كذفري ليي ليذهنلاهالسد  ل(ل01,4)در ا  ليإنلدررفئاليصذ ل رذ ل/ار لسس ي (ل041)

ل.يللدر ا لد هر 

ل ل رذذ 4102هدراصذذ لد ه ل ذذنلل 4103 ذذفلي ذذال ًلظ ذذ لانلد  ذذرفسلهصذذلتليذذلل

 ذنل ا ف ي ذ ل%ل03 لك فلانلدرسئسليا  ل ضفي ل ر لدرابهل فليرذفا لرلسس ي لد لالساه(ل82)اكثسل نل

كفاذتل  ذ سال ذفلاابذذملل لهس ذ دليذإنلاحلذالدآلسذفس(ك ذفل كساذفل ذفسقف ل) ذنلدرغذفزلهدر ذهدئ لدرابهيذ  ل

ل.ي فل نلدر ا لد هر عل
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فينة كييفسنر تنداا صناعة الننفط الصنخريي كمنا عدم تمكانية مر  أخرى يؤكد وهدا ما 

دوالرا  للبرمينلي تد تن ( 21-01)وصول األسعار تل   مإ  بقاا النفط الصخري في السوق ح  

ه ذاس لانلدرذابهل.لاالس ثمارات مإ األرباح قند  نم اسن ردادهاي وهلنت الكلنف ال ،ن يلية لوحندها

داقهذف ل لعلذ لدرذسحخل ذنل4102هل4102 نل ا ف ي  ليللدر ذا ينلس لزدالدرصلسيلرخليسمليقهل

ث فسدتلدر ايا لعا  لاهلعلذ لد قذ لقلذتل رذ لاس ذ لكسيذس  له رذ لسفا ظذفسلدس بذف لد  ذرفسلدال  

ل.ه دلدر هضه لاللقف للر  ه ارهال.ل  ااد ل

اقهذذ لدر ذذهدزنللذذااتلقذذالل  لانلدراسد ذذ لدر رايذذ لدر ذذللاشذذسافل ري ذذفاذذهالانلاضذذي لهاذذف

Break-even pointرلذذذابهلل يذذذا لعلذذذ لدق صذذذفايفتل درسس يذذذ لرللصذذذه/لاهالسد ل(ل82)سذذذ ل

در ذللهذللل ذ لاحلذ ل)انل أل لعهدئذالدإلا ذفبلدإلضذفيللرلغذفزلهدر ذهدئ لدرغفزيذ لاهنلدرصلسي ل

ك ثذذف  ليذذإنل رذذا لدرغذذفزلدرهسيرذذللهدر ذذهدئ لدرغفزيذذ ليي ذذفلهرذذهلالذذ افل اهقذذ لسذذفكنل.ل( ذذنلدرذذابه

ل.درسس ي /اهالسد ل(ل72) ر لل ص  ه ليإنلاقه لدر هدزنل لهر دل%(03)

يذإنلهاذف ل ا  ذينلرلذابهلدرصذلسيلهيذللل-هرلغسدسذ –عل ذف ل:ل" ذ لقذفئً ليضي ل رذالدراسد

ههذذ دليذذ خل.لهاقذذ لاهالسد لرلسس يذذ (ل21)اهخل رذذ ليذذا لدإلا ذذفب ل صذذ لاقهذذ لدر ذذهدزنلعاذذ اذذفهمل 

ل4101 نلدركلذذ لقلذذتلسذذينل:ل"هيضذذي ".لعاذذا فل قذذهخلدرشذذسك لس قلذذي لدرابقذذفتله ل ذذينلد ادا

ل".ه دلدال  فايسليللدر  له ه لي   سل%31سلهدرللل4104ه

 ضفي لر ر ليذإنلدرشذسكفتلقذال  ذ  سلسذفرلبس لل ذ لرذهلدالبضذتلد  ذرفسلسلذاهال رياذ ل

كللالل بقال  فزدتلدرلبسلدر لليا  لل برهر فلسرالثذًثل ذاهدتليذلللذف لعذاخلدرر ذ ليذللدرسقرذ ل

ل.اهل هق لدرر  ليي فدر  فز ل

 West Texas Intermediateيللهضسل يافسيهلر ذرسلل (ا7)رقالقفخلكف الدراسد  

WTIل4102اهالسد لرلسس يذذ ليذذلل ذذا ل(ل81) له4103اهالسد لرلسس يذذ ليذذلل(ل82)ليصذذ ل رذذ ل 

.له ذذفلسرذذاهفل4107اهالسد لرلسس يذذ ليذذلل ذذا ل(ل02)ل له4102اهالسد لرلسس يذذ ليذذلل ذذا ل(ل72)ه

ع سذفسد ل ذاهيف لد%(ل8)لبسله ك ف لدرسئذسلر صذ ل رذ لدرك فلدي س لد   سدسلدر لبي ليلل كفري ل

لفريذف لسهد ذه لل  لياقذ )اقذ لدرذابهلدرصذلسيللل  ذ يًتليذ ي ذفاللايضذف لك فلدي س ل.ل4107 نل

ل. لبيضفتليللدركلب  ينايل ر ل ل  فل(در ك لدرلاياي لسكل لعفري 

ل سئذسل ا  ذ ل ذاهيف ل(ل0111) ي خل ك ف لل4107 ر لل4103دي س لك ر لانل نل ا له

ل:هص ل ر لدال  ا ف فتلدر فري ثخل

اهالسد ل(ل02-01)انل سيذذذسلدرذذذابهلس ذذذرسللBakkenيذذذلل اهقذذذ لسذذذفكنللنلعلذذذ لدرشذذذسكفتا -

ا ذفليذلل يكذ ل%.ل8يرذفا ل(لInternal Rate of Return IRR)رلسس يذ لر لصذ لعلذ ل
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لIRRاهالسد لرلسس يذ لدرهدلذالر لصذ لعلذ ل(ل22)درذابهلس ذرسليهساليرل لدرشسكفتلانل سيسل

 %.8يرفا ل

 ًيذينل(ل2) فبلدرابهلدرصلسيليللدرهاليفتلدر  لا لقاليص ل رذ ل  دل خله دلدر يافسيهليإنل ا -

ل ليذذهنلسذذس يً ل(ل0,2)هدرذذ يلكذذفنلل4104 ل قفساذذ ل ذذسلا فيذذ ل4107 ليه يذذف ليذذلل ذذا ليذذسس 

 . اهيف ل

 نلدرذذابهلدالع يذذفايلهصذذ ل سه ذذ ليذذللدرهاليذذفتلدر  لذذا لهسهسيذذملدر اذذفز  لهركذذنلدر  ذذهال -

هضذ نلهذ الدر  ذهال.ل لقال ذنلسل رذ recovering ratioدرلقيقي لرزيفا لا س لدال  س ف ل

ل.د  لادخل قايفتلدرابهلدرصلسي ل ث لدرلبسلد يقللهدر ك يسلدر ياسهريكل

لاااذذذفا(ل3)ثسذذفتل ا ذذذفبلدرذذابهلدر قليذذايل هصذذلتلدراسد ذذذ ل رذذ لدر ذذاه للدي ذذسد علذذ له

ل.هحيسهفكسسهاي لهرل هدئ لدر ياسل4107ر هقرفتلدإلا فبليللدرهاليفتلدر  لا ل ر ل ا ل

 (3)ودول رقم 

  وقعات تن اج السوائل الديدروكربونية وغيرها

 (مليون برميل يوميا  )في الواليات الم حد  

 السوائل الديدروكربونية وغيرها
معدل تن اج 

5115 

اإلن اج الفعلي 

في نداية 

5115 

اإلن اج في 

 5117بدايات 

ل2,2ل2,2ل2,3لدرابهلدر قلياي -0

ل2,1ل0,2ل0,02لدرابهلدرصلسي -4

ل3,2ل4,2ل4,3لNGLدر هدئ لدرابهي ل -3

ل0ل1,2ل0ل(دركله )درسفيهييه لهحيسهفل -2

ل0ل0ل0ل ضفيفتلدر صفيل -2

ل01,2ل0,2ل0,22ل4+لل0   ه لدرابهلدرلفخل -

ل02,2ل00,3ل01,72ل   ه ل  يسلدر هدئ لدر ياسهكسسهاي  -

   

ين ل نايل رذ لاسه يل لدرابههلس هدالالس ل ث لدر   نل ضفيفتلدر صفيل لهللدر لل  خلس رف -

 .زيفا لل ه  ف
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 ليذذهنلسس يذذ ليه يذذف ل ذذيكهنلاعلذذ ل رذذا ل ا ذذفبلرلذذابهل(ل01,2) نل ا ذذفبلدرذذابهلدرلذذفخلهدرسذذفرهل -

ل(01,2)ل هدرسفرغذل0271 ذا ليذلل ذ لدإلا ذفبلق رذ لدرلفخليللدرهاليفتلدر  لا  ل ا لهصهر فل

ل. ًيينلسس ي ليللدريهخ

للمند  طويلنة كستلانلهسههلا رفسلدرابهلل (4103هدر را ليللاهدئ ل)لعل ف ل نلدراسد  

لهكذ ر ليذنثس.ليللك يفتلدرابهلدرصذلسيلف لينايل ر لدالبف ليللع ليفتلدرلبسلهسفر فرللدالبفض

دالبذذف لد  ذذرفسليذذلل ا ذذفبلدرذذابهلدر قليذذاي له رذذ لس قليذذ لع ليذذفتلدر لذذسيلهدر هذذهيسلدرابهذذلل

 ultra-deep يقذذذ ل ذذذاد للصهصذذذف ليذذذللللذذذي لدر ك ذذذي لهدر اذذذفهملدرسلسيذذذ لدررل د  يسكذذذل

offshoreل. ر لد  ث فسدتلعفري ل اد للليثليل فب ل

 اإلن اج األميركي للنفط (0)

 ذسل ل4102هدراصذ لد ه ل ذنلل4103يذللاهدلذسللض  ل عً يذ لرقالاثفستلدر رهاي 

هسفر فرلل قلي لد  رفس لهدا شستلدرض  لسينلدإلعً يذينلدررذسا للدر هملدررفر ي لسفرابهل ف حسدق

انلدرذذذابهلهيلذذذه ل لذذذ لدرضذذذ  لل؛(خل رسيذذذ له ذذذهال صذذذهس لاهلس ذذذأثيسل ذذذنلدر ذذذرهاي عذذذنلعذذذا)

ابهل  ذفلرذا فل ذه ل سذاالس صذايسلدادرصلسيلدر ا  ليللدرهاليفتلدر  لا ل ي رل فل ك بي ل د يف  له

عل ف ل نلدرهاليفتلدر  لذا ل ذفل!!.لهدراه لدر صاس لد لس لدرابهلدر رهاي ليللا هدم لسف لينثسل 

 ذنلدرر ذزلدر  ذفسيلد  يسكذلل%ل21لف  ذفلدرابهيذ  له نللذهدرل نلدل يف %ل21لسازدرتل   ه

ه نلظذفهس لدرذابهلدرصذلسيليذلل.ل"هدال ذ  ً ل سس لد  يسدالدرابهله ش قف  لر غهيذ ل رذ لدرر ذز

.ل نل  هي لرنل نثسلالل نلقسيالاهلسرياليلل   قس لدرذابهلدررسسذللدرهاليفتلدر  لا له فلصفلس ف

  ذذ هساالدرهاليذذفتلدر  لذذا ل ذذنلدرذذابهلدرلذذفخله شذذ قف  ليزيذذالعذذنل ا ذذفبلدركهيذذتللهسس ذذفه ليذذإنل ذذف

ل.(ا7) لك فليقه لدراك هسلعسالدرلللزرهخ"هدإل فسدتلدررسسي ل    ر ين

ليي ذفلدر ذرهاي ل لههذللدر ذا لدر ذللقف ذت4103رااظسليلل ا فبلدرهاليفتلدر  لذا لر ذا له

ل.سض   ف

 (0)ودول رقم 

 5113نة اإلن اج األميركي في س

 اليوم/مليون برميل

ل. ليهنلسس ي ليه يف ل نلدرابهلدرصلسي(ل3,4) ا فبلدرابهلس فليلل ر لل(7,2) -0

ل. نلدر هدئ لدرغفزي لدر صفلس لإلا فبلدرغفزلهدرابهلدرصلسيينل(4,2) -4

ل.در يثفاه  لهدإليثفاه لدر ا  ل نلدر هدالدرزسدعي  لbiofuel نلدرسيهيهي لل(0,1) -3
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ل(0,3) -2
يلل صفيلل(لدر اس  )در ياسه ينل سلدر هدئ لدرابهي لدر كسس لل نلد لفا

ل.در كسيس

ل.   ه لدر هدئ لدر ياسهكسسهاي لهحيسهفل04,4

 

يه يذف  ل قفساذ لسك يذ لل ليذهنلسس يذ (ل00,2) ذفليرذفا لل4103يلل ذا للدر رهاي اا  تل

درغفزيذ لهدرك يذذفتلل هرذهلاضذبافلإلا ذفبلدر ذذرهاي لدر ذهدئ.للهاليذفتلدر  لذذا ر ليذهنلسس يذ ل(ل7,2)

رلهاليذذفتللدريذذهخلهدر سياذذ / ليذذهنلسس يذذ (ل04,4)دراف  ذذ لعذذنلدر اس ذذ لر  ذذفهزتلدرك يذذ لدر ا  ذذ ل

 ليذهنلسس يذ ليه يذف للذً لدر ذا ينل(ل4)در ذرهاي ل ذ زيال ذنلهفق  ذفلدإلا ف يذ للعل ذف ل ن.لدر  لا 

ل.(ا7)درقفا  ين

 ليذهنلسس يذ ليه يذف  ل(ل04,0)فنليقذالكذل4102ا فلدإلا فبلد  يسكللر  يسلدر ذهدئ ليذلل

 ليذذهنل(ل01,3) لهدرسذذفرهل4102هر ذذ دلقيذذ ل نلدرذذابهلد  يسكذذلل  ذذفهزلدإلا ذذفبلدر ذذرهايلر ذذا ل

درابهذلليذللدرهاليذفتلدر  لذا ليذلللإلا ذفبفيإنلهذ ال قفساذ للفهئذ  ليلهيللدرهدقسل.سس ي ليللدريهخ

ل.دريهخ/ ليهنلسس ي (ل8,7) لكفنل4102 ا ل

سس يذذ لل ليذذهن(ل2,30)لذذهدرللل4102لرذذابهلد  يسكذذلليذذلل ذذا ههصذذ ل رذذا ل ا ذذفبلد

ل.(ا7)(4102رلاص لد ه ل نل ا ل) ليهنلسس ي ليه يف لرل رهاي لل(01,02)يه يف ل قفس ل

 ليذذذهنل(ل02,13)د ذذذ  لكتللره ذذذاافلانلدرهاليذذذفتلدر  لذذذا ل4102لهرذذذهلس راذذذفلر ذذذا 

 ليذهنلسس يذ ل ذنل(ل04,0)فلدرسذفرهل قفسذ ل رذا ل ا ف  ذدر ياسهكسسهاي  لدريهخل نلدر هدئ ل/سس ي 

 ليهنلسس يذ ليه يذف ل ذنلدرذابهله شذ قف   لههذ دل(ل0,2)د  هساتل فليرفا لل فه الدر هدئ  لر دليإا

ل نههذ دل.ل ذنللف   ذفلدركليذ لرل ذهدئ لدر ياسهكسسهايذ %ل32 نللف   ذفلدرابهيذ  له%ل20ي ث ل

 ليذهنل(ل8,3) رذ لل4104لهدالبذ ليذلل ذا ل4117يذلل ذا ل سه  لد  يسكللهص لدال  يسدال

 نل قليذذ لدال ذذ يسدال.ل ليذذهنلسس يذ ليه يذذف ل(ل0,2) رذذ لل4102سس يذ ليه يذذف  لثذذخلدالبذذ ليذلل ذذا ل

درهفقذ ليذللدرهاليذفتللهركذنلس ذسالزيذفا لكبذفا لد ذ لادخل يقذهلريحلس سالزيفا لدإلا فبلد  يسكل

ل.در  لا 

اإلن نناج النفطنني  قلينلممنا سننبق ننرى أن مننا ا خد نه السننعودية مننن تونراا لننم ينؤد تلنن   

منوفرا  ومليون برميل يوميا  بسعر أرخص ودا  ( 6,0)األميركيي بل ازدادي مقلال  اس يرادها تل  

( دوالر للبرميننل 22سننعر حننوالي بنناف راض فننرق )مليننار دوالر ( 131)ألميركننا مننا يقننارب مننن 

 .لسد العوز ال واري األميركي
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ي هتن اونفالنفط الصنخري اسن مر وزيند فني  غاي دايأنه  هلم  حقق ما ادع  تن السعودية

فنني . د تن نناج الواليننات الم حنند ي وحسنننت العوننز فنني ميزاندننا ال ونناري بمننا يعننادل النصننفاز تد

مليار دوالري وأحدثت ضنررا  بال نا  ( 511)مبالغ طائلة  زيد عن ة السعوديالوقت نفسه خسرت 

وقننت النندي  قننوم فيننه النندول لا ي فننيآخننرينفنني اق صنناديات روسننيا وتيننران والعننراق وفنننزويال و

 قنف األخينر ي أي فننزويالي تلن  كما وال صدي لإلرهاب العالميي  الثال  األول  بمحاربة داعش

وننوار النندول المحاربننة لإلرهنناب و قننوم الواليننات الم حنند  ب،نن   الوسننائل إلسننقاط حكوم دننا 

 .اال، راكية

أمننر  داي هنن؟لسننعودية بنناا الكانننت  لنن  الخطننو  ن يوننة ي هننل وهنننا يطننرح سننؤال نفسننه

وتدا كنننت أنننا قنند . الكثيننر السنعوديين واألوانننب خبننرااعننندها مننن الأسن بعده كثيننرا ي فالسننعودية 

ليه عنن الننفط الصنخريي ب مكانينات فردينة م واضنعة وندا ي فدنل خفني ت وصلت تل  ما  وصلت 

ينننة نهر"ومنننن بننناب  يا  مقصنننودكنننان  ن هننندا األمنننرأم أ. السنننعودية" خبنننراا" هننندا األمنننر علننن 

واخننر الثمانينينات مننن أفني  ا خندت األسنلوب نفسننهتد ي والسنعودية خبيننر  فني دلنن ي "المنؤامر 

 تضنعاف االق صنادين العراقني والسنوفي يفني منإ الوالينات الم حند   ي ونوحت(5)القرن الماضي

فدي  عرف أن الم ضنرر األول سنيكون العنراقي وهني  سنع  إلسنقاط نهامنه  أما اآلن. في حينه

وهمنا كما  سع  إلضعاف االق صادين الروسني واإليراننيي . الفوض  فيهب  هاب ووتنعاش اإلر

أمننا تضننعاف . السننعودية فنني سننوريا والعننراق-ضنند السياسننة األميركيننة قفننان ن ان الل نناالنندول 

ل!!. قدمدا تل  الواليات الم حد تضافية االق صاد الفنزويلي فدي خدمة موانية 

 لواليات الم حد ؟هل ينوس تن اج النفط الصخري خارج ا (2)

يفر شكل لدرسيئيذ لهكثفيذ للبذسلدآلسذفسلي رذ ل.لعل له دلدر ند لا سلحيسلهدضحل نلدر هدا

هركنلعل لدرر هخلعليافل ًلظ ل ذفلل.اهسسف رظخلدر زال  ل ث للا فل ليللدر افهم  نلدرصرال

ل:يأ ل

  ذذفزل(ل0202) ل ا ذذفليذذللدررذذفرخلل  ذذفزللبذذس(ل3208) لكذذفنلهاذذف ل4104ليذذلل ذذا 

ل.  فزد ل(ل320)كااد ل  ليه اليي فل لي فلهاليللدرهاليفتلدر  لا  ل ه 

 ذذفهز لرللبذذسلد يقذذلل ا ذذفل%ل21 ليذذإنلاكثذذسل ذذنلهسفرا ذذس ل   ذذز لدرلبذذسليذذللا يسكذذف

 نليلل اهق لسذفكنلهلذاهفليه ذاللذهدرلل.ليللسقي لاالفالدررفرخ%(ل01) سفشس  ل قفسا لسأق ل نل

ل.  فزللبس(ل002) يسلاهسسفليه اليقهل  فزلاشهليللدرلبس لسيا فليلل (ل211)
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 لهصذرهس ل قا ذ ليذللدرسلذادنل نل نلا سفالا ذفللدرذابهلدرصذلسيليذللدرهاليذفتلدر  لذا 

هذذللظذفهس ل ه ذذها ليذذلل(لههذذللدر غذف س لدع يفايذذف ل)لد لذس  لهذذهلانلدرشذذسكفتلدرابهيذ لدر  ذذ قل 

شذسك ل ر ذ ل(ل41) لانلاكسسل لاسي نلدرافلي لدرر لي .لدرهاليفتلدر  لا لهحيسل ه ها ليللدررفرخ

هذللشذسكفتل  ذ قل لصذغيس لهع ل ذفلد  ذفحليذللل-4103هدئذ ليذللال–يللسذفكن له يكذ ليذهسال

هاف لثًثلشسكفتلكسس  لههللاك ذنل هسيذ لهكهاهكذهلييليذسحله ذ فتلاهيذ ل.لدرهاليفتلدر  لا 

دراسهي يذذ  لقذذسستلدرذذاله ليذذلل ضذذ فسلدرذذابهلدرصذذلسيل ذذنللذذً لد ذذ لهد هفلعلذذ لشذذسكفتل

 نلدرشذذسكفتلدر  ذذ قل لدرصذذغيس لد  يسكيذذ لر ذذفل رسيذذ لهلسذذس ل.لعلذذ لد س ل ذذ قل ل ه ذذها  

سذس يً ل(ل02-01)هذللدر ذلل اذ  لسذينللهذ الدآلسذفسه ل"stripper wellsدرافضذس للدآلسذفس"سذإادس ل

يللدرهاليذفتلدر  لذا  للسس يً ليه يف  لهركن(ل02)هلل ل لدر لل ا  للEIAهل ال رفسي ل.ليه يف ل

ل.سسد ي ليه يف لل(01)رسي لدرسئسلدرافضاليص ل ر ليإنل 

هسبفئذذا لل ذذهيسلدال ذذ ث فسدتلهكذذ ر ليذذإنل ذذفل ذذفعال هذذهيسلدرذذابهلدرصذذلسيلد  يسكذذللهذذ

هذلل ذهييسل(لدرساذ لدر سكذزي)ل  ل نل يف  لدالل يذفهللدربيذاسدرللد  يسكذلل صسيي لس يه ل اد  

لانلهذذ دلد  ذذسلي ذذفهخلسصذذهس ل سفشذذس  رذذ للد ع ذذف له قلذذي لدرسهفرذذ  لسفإلضذذفي لاد  ذذهد لإلي ذذف

ر  دليذإنلهذ الدرشذسكفتل لد  يسكي ليلل لفهر لدالك بفالدر د للدرابهللدال  سد ي ي در يف  لاعخلس

ل.لصلتلعل لاعخلكسيس لسض ا لدراعخلدر فرل ليلل ههيسلدرابهلدرصلسي

 ليذذفسلسس يذذ ل(ل72) نلدر سشذذحلد ه لر هذذهيسلدرذذابهلدرصذذلسيلهذذللسه ذذيف لهسه ذذهال

(.ل0ك ذذفل سذذذينليذذللدر ذذاه لسقذذذخل)ل يذذفهللر ذذ دلدراذذه ل ذذذنلدرابذذهه لههذذهلد علذذذ ليذذللدررذذفرخلد

ظذسه لهدرل."Bazhev formation"كيذالد عظذخللصهصذف ليذللحذسال ذيسيسيف لليذثلدر سه

 لليذذثل ذذي خلهذذ دلد  ذذسل ذذنلقسذذ لدرشذذسكفتلدرلكه يذذ  لك ذذفل نلسه ذذيفل  سد يذذ لدر هد يذذ لرل هذذهيس

 ذ دلفل ذفليكبذلل ذنلدإلا ذفبلدرابهذللدالع يذفايله صذاسلابذهلكسيذس لهرهركنلسه يفلراي لد هسد  

ل.اا ال يل   س له دلد  سلرظسه ل   قس

ا فلدر سشحلدرثفاللر ههيسلدرابهلدرصلسيلي للدرصين ليلذاي فلدالل يذفهللدرثفرذثلهدرسذفرهل

 نل لليذثل ذ كهنلدرلكه ذ لدرصذياي لدر  ذ ث سلد  ف ذل له(0در ذاه لسقذخل) ليفسلسس يذ ل(ل34)

هركذذنلدرصذذينل ذذس لهذذ دلدالل يذذفهللهذذهلضذذ فنل.ليذذللدررذذفرخرلذذابهلدرصذذينلهذذللدر  ذذ هسالد كسذذسل

  ذذ ث سليذذللدرغذذفزلدرصذذلسيلدرلكه يذذ لهدرلفصذذ لهذذ دله نلدرشذذسكفتلدرصذذياي ل.ل زئذذللرل  ذذ قس 

 رسيذذ لهدرلسذذس  للصهصذذف ليي ذذفلي رلذذملرعلذذ لدهدرذذابهلدرصذذلسيلد  يسكذذل لرغذذس لدرلصذذه ل

ل.دل يفهلل ياليللدرصينلر لسفرغفزلدرصلسيلليث
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 ؟وسطاأل هل ي،كل خطرا  عل  نفط ال،رق: النفط الصخري األميركي (6)

 ل هيله الدربقس لعل لك ي لكسيس ل ذنلدالسقذفخلدر ذللقذال ثيذسلدالسسذف لرذا لدرقذفسئ لهقذال

دضهسستلاليسداهفل نل صاسينل ل لبينلس سالعاخله هال س ري لهدلذا ل  بذملعلي ذفلهركثذس ل

  ادتليلله دلدرلق  لهركذنل ذنلدر  ذخلدالشذفس لدرذ لدنلدر ل ذه لهدال ذ ا ف فتلدر  غيسدتلهدر  

هي كذنلرلقذفسئلدركذذسيخلدنلي  ذفهزلدر بفصذي لهيا قذذ ل سفشذس لدرذ لا فيذذ ل.لركذًلدر صذاسينل  قفسسذذ 

ل.دربقس لليثل  ث للًص لدال  ا ف فتلهدالسدالدر يل ثس  فلسشك لقفهسله الدالسقفخ

للعل لدرك فس لدر  ذ  س للذه لقضذفيفلدرهفقذ ليذلل قذفالتلقي ذ لااالدرصايمل رالهللالي ل

هير  ذال".لGolf News" لسا ذل  فلدإلاكليزيذ ل"السذفسلدرللذي "يللدرصليب لدإل فسد ي لدرسصيا ل

 ادس ل رله ذفتل" رالهللاليللك فسف ذ لعلذ ل صذفاسل رسهيذ له  لصصذ ليذللسلذهثلدرهفقذ ل ثذ ل

هكفرذذ لدرهفقذذ ل" له"Energy Information Administration EIAدرهفقذذ لد  يسكيذذ ل

".لادئذس لاسد ذفتلدرهفقذ لرذاه لاهسذ " له"International Energy Agency IEAدراهريذ ل

سئيحلادئذس لاسد ذفتل"ه ك نلاه ي ل قفال  ليلل لليً  لدرسصيا  لال ي فلاا لكفنليشغ ل اصال

ل".درهفق ليللاهس 

سد  ليللدر هملدرابهيذ لدررفر يذ  له رذ لك العااد ل نلدر قفالتلعنلدرابهلدرصلسيله أثي

هكاذتلا  اذ لرذهلانلك فسف ذ لهذ الكفاذتل.ل(ي-ه7) ا لسادي لسسهزلظفهس لدرابهلدرصذلسيلهل ذ لدآلن

هعلذذ لايذذ للذذف ليقذذالاشذذستل ري ذذفليذذلل هدضذذسل.لسفرلغذذ لدررسسيذذ  لرهضذذر  فلك سيذذملر ذذ الدراسد ذذ 

  لينكذالد  ذ ف ل.لال ذفل ذسمل كذساعايا  لهالذفه لهاذفلانلال زر ذفلسشذك لسنهحلرألقذًخ لر رضذي

سصذهس ل–رظفهس لدرابهلدرصذلسيلد  يسكذل لهيلذ سل"ل ضلي ف له  هيً ل" رالهللالادئ ف لانلهاف ل

قالينايل ر لد لف لقسدسدتلحيسلصفئس ل نلسرذ ل"لدر  هي " نلانله دلل- سفشس لاهلحيسل سفشس 

فس لسرذذا فلد لذذ تلدر ذذرهاي لهرقذذال ذذخل رذذ لسفربرذذ ل لليذذثلدا ذذفستلد  ذذر.لاه لدرشذذسملد ه ذذه

سذذذإحسدملدر ذذذهملدررذذذفر للسذذذفرابه ل لذذذتل سيرذذذ ل ذذذفليل لذذذ لدرذذذابهلل4102قسدسهذذذفليذذذلللزيذذذسدنل

 ل"دزاهذفسا"درصلسيل نللهسلعل لابههلدرشسملد ه ه لهرهلد   سل ا ف  لي ه لينايل رذ ل

علذ لل ذال–ه صسحلدرهاليفتلدر  لا لاهر ل ك بي ل د يذف ل ذنلدرذابه ل ذسلدل  ذفالتل صذايسهفلرذ ل

صذذافع لدرذذابهلدرصذذلسي لس لهذذيخل"ل ا ذذفا" لهرذذ ر لي ذذالعلذذ لاه لاهسذذ ل!!-داعذذفالدر ذذرهاي 

ل!!.د  رفسلدرابهي لدررفر ي لإللسد  ل نلدر هم

 ر ل قف لاشسليللصذليب لدرهدشذاهنلل(ه7)01/4/4103اشفسلد   ف ل رالهللال فلسد ليلل

 لفريل فلدر ذلل ر قذالانلدإلا ذفبلدرابهذللهاف ل اس  لل قفاليلل:ل" ل  ليقه 2/4/4103 في زليلل

در زاهسليللدرهاليفتلدر  لذا  ل ذي ر لد ذ قًر فليذللدرهفقذ لا ذسلس  اذفه لدريذا لهانلدإلا ذفبل ذنل
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درابهلدرصلسي لاهلدرس ف لدرابهي  لاهلدرلبسليذللدر اذفهملدرسلسيذ لدرسريذا  لهدر زاهذسللفريذف ليذلل

 لهانل-يقصذذالاه لاهسذذ –يقلذذملدركفس يذذ لدرابهذذللدرهاليذذفتلدر  لذذا لهكاذذادلهدرسسدزيذذ لهحيسهذذف ل

ل-هس ذلسي –هكذ ر ليشذيسل".ل   يزلدرشسملد ه هلدر  خلرلذابهل ذيكهنلقسيسذف لشذيئف ل ذنلدر فضذل

 لدر ذذلل قذذه للذذه لا يسكذذفلهدر صذذفاسلدرابهيذذ لReckoning Daily رذذ ل قذذف ليذذللصذذليب ل

 كذنلد ذ لسد   لري رلاذفلاا ذ لاس ل لهيلك يفتلكفيي ل ذنلدرذابهلهدرغذفزلدر :ل"د  يسكي لسأا ف

رذنلاقلذمل ذس لالذس لس ذسالد ذ يسدالدرذابهل ذنل:ل"هيقذه لآلذس".لا سلدرشذسملد ه ذهلرسقيذ لدرذاهس

يقالاس لافقًتلدرابهل ا ظذسل…لاهل نل ًرلله سدنل-يازهيً–در رهاي  لاهل نلهيهحهلشفييزل

ل"!!.ر صايسلدرابهلد  يسكللدر فئ ل ر لسقي لاالفالدررفرخ

 Annualل4103 هقرفتلدرهفق لدر اهي ل:ل"فر لاب  فليشيسل ر لدراسد  لدر    هيللدر ق

Energy Outlook 2013"لدر ذذذللاصذذذاس  فل EIAدرذذذ سد لدرسلثذذذللرذذذهزدس لدرهفقذذذ ل" ل

ل4112يذلل%ل01 نلدع  فالدرهاليذفتلدر  لذا لعلذ لدال ذ يسدالدالبذ ل ذنل:ل" لسقهر "د  يسكي 

ك ذذذذفلاشذذذذفسل رذذذذ لانل".ل4132يذذذذلل%ل37هي هقذذذذسلانليصذذذذ ل رذذذذ ل… 4100يذذذذلل%ل22 رذذذذ ل

دالالبف ليللدال  يسدالد  يسكللرخليكنلس سالزيفا لدإلا ذفبلدرابهذللد  يسكذل له ا ذفلكذفنليذلل

ه قذذه ل.ل4118دالالبذذف لدركسيذذسليذذللدرهلذذالعلذذ لدرذذابه لا ي ذذ لد ز ذذ لدر فريذذ لدر  ذذ  س ل اذذ ل

EIA"يذ ليه يذف  لهي هقذسلانليصذ ل ليذهنلسس(ل8,84)سلهلل4104 نلدال  يسدالد  يسكللر ا ل:ل 

ل".4102 ليهنلسس ي ليه يف ليلل ا ل(ل7,24) ر ل

 لك فل ذفاليذللدر قذف لاب ذ  ليإا ذفل  هقذسلانليصذ ل ا ذفبلدرذابهلدرصذلسيلBPا فلشسك ل

 ًيذينلسس يذ ليه يذف ل(ل2) ليهنلسس ي ليه يذف ليذللدرهاليذفتلدر  لذا  لهلذهدرلل(ل0,2) ر للهدرلل

ل.يللدررفرخ

 نل:ل"د ليذس ل قذه لEIA لانل هقرذفتل(ل-7)40/2/4103رذ لاشذستليذللله فاليلل قفر 

 ليذهنلل8,2لذهدرلل) ذنلدرلف ذ لد  يسكيذ ل%ل21كفاذتلل4102ا س لدال ذ يسداليذللا يسكذفليذلل

 له  سد ذذسل ذذاسي يف ل4102يذذلل ذذا ل%ل34 رذذ لل4102 لهدل  ذذف لدالبفضذذ فليذذلل(سس يذذ ليه يذذف ل

ل".4121سلله لعفخل%ل37 ر ل

انليذذزادالدرذذابهللBPهل ذذال هقرذذفتلشذذسك ل:ل ليقذذه (ز7)4/4/4102هيذذلل قفر ذذ ليذذلل

 لهي هقسلدرسر لانل  خله الدرزيذفا ليذلل4142 ليهنلسس ي ليه يف ليلل ا ل(ل2,2)درصلسيل ر ل

 لاا لهيذللال ذنلدرظذسه  ليذإنل ا ذفبلدرذابهلBPه سرف لرشسك ل.ل لهسراهفليالب لدإلا فب4141

وفني كنل .ل4141 ليذهنلسس يذ ليه يذف ليذلل ذا ل(ل02)درصلسيلهدر هدئ لدرغفزيذ لقذاليصذ ل رذ ل
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األحوال ف ن تن اج النفط الصخريي وتن اج نفنط الرمنال والبنايوفيول والسنوائل ال ازينةي سن مثل 

ل.5132فقط من الطلب العالمي للنفط في عام % 12تل  

 ل نلاكسذسل ذأثيسل47/4/4103 لهاقً لعنلسهي سزليذلل(ه7)3/3/4103هكفنلقالقف ليلل

 Suncorفبلدرابهلدرصذلسيلد  يسكذللكذفنليذللدرذابهلدركاذاي لليذثلاا ل رذ لقيذفخلشذسك لإلا 

Energyدركاايذذ لسإعذذفا لدراظذذسليذذلللهه ذذفلرصذذس ل ليذذفسدتلدرذذاهالسدتلر هذذهيسل ا ف  ذذفليذذللل

ك فله نلدرابهلدرصذلسيلد  يسكذللرذخليذنثسليذللصذفاسدتلابذهلدرللذي لدررسسذلل رذ ل.لش ف لارسس ف

 ليهنلسس ي ليه يف  لههذهلا ذسلي  فشذ ل ذسلد ذ يسدالا يسكذفل(ل4)رسفرهللهدرللدرهاليفتلدر  لا  لهد

ل.ر  دلدرابهليللدررشسينل ا لدر فضي 

 ليذذذهنل(ل4,4)كفاذذذتلل4103هاذذذهالانلاضذذذي لهاذذذفلانلد ذذذ يسدادتلا يسكذذذفليذذذلل ذذذا ل

 ليذذهنلل0,42 ا ذذفل) ليذذهنلسس يذذ ليه يذذف ل ذذنلدرللذذي لدررسسذذل ل(ل4,4)دريذذهخل ذذنلكاذذاد له/سس يذذ 

 ليذذهنل(ل1,22) ليذذهنلسس يذذ ليه يذذف ل ذذنلدر ك ذذي  له(ل0,12) له(دريذذهخل ذذنلدر ذذرهاي / سس يذذ

ه نلدرضذذسسلدركسيذذسليذذلل.ل ليذذهنلسس يذذ ليه يذذف ل ذذنلاي يسيذذف(ل1,2)سس يذذ ليه يذذف ل ذذنلياذذزهيً له

 لهعلذ لابذههلكاذادل(ليثلدرابهلدرلبيذ )د  يسدادتلدرهاليفتلدر  لا ل يكهنلعل لل فالاي سيفل

ركلب لدإلا ف ي لدر س بر ل اد  لا فليي فلي رلملسابههلدرشسملد ه ذه ليذإنلدر شذكل لهيازهيًلليثلد

ل.(ا7)يلل  هيملابه خل  كهنليللدر افيحليي فلسيا خلرغزدس ل ا ف  خ

 لهدر ذذللهذذللسف  ذذفحللذذه ل(ي7)2/01/4102ي لذذاثلدر ذذيال ذذرالهللاليذذلل قفرذذ لرذذ ليذذلل

در ذلل شذهالدر ن  ذفتل"لدر افقضذفت"يي ذفلل هقرفتلدررس لهدرهلالدررذفر للعلذ لدرذابه لهيذس 

ها ذ  سل ذسل.لدرسلثي لدررفر ي لدر س هق لعنل ل لدر هقرفت له أثيسلدرابهلدرصلسيلد  يسكذلليي ذف

 ل  لكذفنل رذا ل4112ههلد اا ل ا لل4102 فل فاليلله الدر قفر  لراص ل ر لانل را لا رفسل

هقذذذتل ذذذفسيخلاشذذذسلدر قفرذذذ ليذذذلل)هآلذذذسل ذذذرسلهصذذذل لابذذذهلسساذذذتل.لهذذذهلد ااذذذ ليي ذذذفل4102آال

اهالسد ل(ل23,22)اهالسد لرلسس يذذذذ  له ذذذذرسلابذذذذههل ذذذذل لاهسذذذذ ل(ل28,43) لهذذذذهل(2/01/4102

درسس ي ل ذفلسذينلا ذرفسلسساذتله ذل ل/اهالسدت(ل2)هك فلاس ليإنلهاف ليسقف لياهسلله ل.لرلسس ي 

درذابهلد  يسكذللاهالسدتلسذينلا ذرفسلسساذتله(ل2)اهس  لك فله نلهاذف ليسقذف لقذاليزيذالقلذيً لعذنل

ل.در  ه ه ل  ل نلسساتلاعل لدع يفايف ل نلدرابهلد  يسكل

 International Energy Agencyهكفر لدرهفقذ لدراهريذ ل)هيشيسلدر قف ل ر ل قسيسل

IEA)قسيذسلدر ذهملدرابهيذذ ل" للذه ل Oil Market Report"لهدرذذ يل4102 لرشذ سلايلذه ل 

 ليذذهنلسس يذذ ليه يذذف  لههذذهل(ل1,2)سلذذهدرلللي هقذذسلانليذذالب لدررذذس لدرابهذذلل ذذنللذذفسبلاهسذذ 

 ذه ليذالب ل(لدررذس )اكسسلدالبف لرإلا ذفبليذللعقذاين لهدر  ذخلانل   يذزلدرذابهلدرصذلسيل
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ر  دليإنلدرزيفا لدرقيف ذي لدر ذلل  ذتليذلل ا ذفبل.ل4100 ليهنلسس ي ليه يف ليلل ا ل(ل1,2)سلاهال

ااتلسفالالبذف لدر ذسيسليذلل ا ذفبلدرذابهل ليهنلسس ي ليه يف لقذالسذ(ل0,7)درابهلد  يسكللهدرسفرغ ل

ل.درصلسي لهدر للد   سليي فل قلي لدرلبسله ك ف لدآلسفس

ل ذذال ذذفل ذذفالل-هركذذنلسفال  ذذفالاب ذذ –سيا ذذفل ذذس لاسد ذذفتل اظ ذذ لاهسذذ لشذذيئف ل ل لبذذف ل

 ذنللذفسبلاه ل اظ ذ لاهسذ لل4100سفر قف لاعًا لليثل س لزيفا ل  هقرذ ليذلل رذاالتل ا ذفبل

 ليهنلسس ي ليه يف  لههللسفر أكيذالاقذ ل ذنلدرزيذفا ليذلل ا ذفبلدرذابهلدرصذلسيلل(1,00) ص ل ر ل

  ل نلا  ذذز لدرلبذذسلدررف لذذ ليذذلل.ل ليذذهنلسس يذذ ليه يذذف ل(ل1,22)هدر  هقذذسلانل كذذهنلل4102ر ذذا ل

  فزد  لههللاق ل نلاص لد   ذز لدر ذللكفاذتل ر ذ ل(ل802) افهملدرابهلدرصلسيلدآلنل سلهل

عذنلل4100لل ه ل نايل ر لزيفا ل ا فبلدرابهلدرصلسيلد  يسكذلليذلليللدررفخلدر فضل لهدر 

سذس يً ليه يذف ليقذه ل قفساذ لسزيذفا ل ذاهي لس رذا ل ليذهنلسس يذ ليه يذذف ل(ل1,441)سلذهدرللل4102

 نل را لدرزيفا لدر اهي ليللدرابهلدرصلسيلدالبضذتل رذ لدراصذ ل.ليللدر اهدتلدرقليل لدر فضي 

هه دليرالله هالزيفا ل ايا ليذللدررذس ل.ل4100 لدرسسسليللهي هقسلانل الب ل رل4102يلل

ل. نايلسفر فرلل ر ل هقسلد   سدسلد  رفسلدر البض ل4100درابهللدررفر لليلل

ل:EIAهدآلنلراس ل ف دل قه لدراسد فتلد  يسكي لدرصفاس لعنل

لانل ا ذفبلدرهاليذفتلدر  لذا لد  يسكيذ :ل" ل ذس ( -7)31/3/4102يبلل قفر لصفاس ليذلل

 ليذذهنلسس يذذ ل(ل0,4)سلذذهدرللل4102 لقذذالدزاداليذذلل ذذا ل(سضذذ ا لدر ذذهدئ لدرغفزيذذ ) ذذنلدرذذابهل

 ليذذهنلسس يذذ ليه يذذف  لههذذللاكسذذسلزيذذفا ليذذللدإلا ذذفبلدر ذذاهيلرلهاليذذفتل(ل8,7)يه يذذف  لريصذذ ل رذذ ل

عذنل%(ل00,4)س قذادسلل4102رقذالدزادالدإلا ذفبليذلل.ل0211در  لا ل ا لساالدر   ي ليذلل ذا ل

 نل:ل" له  ذ  سلدر قفرذ لر سذين"ه نل رظخلزيذفا لدإلا ذفبل ذفاتل ذنلدرذابهلدرصذلسيل.4103 ا ل

ههذذ دلدر ه ذذ ل.ل ا ذذفبلدرذذابهليذذللدرهاليذذفتلدر  لذذا ليذذلل زديذذال  ذذ  سليذذللدر ذذاهدتلدر ذذتلدر فضذذي 

:له ضذي لدر قفرذ ".ل4118-0282سفرزيفا ل سذسلي ذس لدالبذف ل  ذ  سليذللدإلا ذفبلسذينلدر ذاهدتل

 لهركنلرنل كذهنل4100هايضف ليللل4102إلا فبلدرابهلل يزادال  ااد ليللعل لدرسحخل نلانلد"

يإنلا رفسلدرابهلهسهذتل رذ لدراصذ  ل  ذفلاا لل4102ه ا لاهد هل.ل4102درزيفا لك فلهلليلل

 ر لدالبف لدإلا ذفبليذلل اذفهمل  ه ذه لدإلا ف يذ  له سكيذزلدرلبذسلهدال ذ ث فسدتليذللدر اذفهمل

 نلدرزيفا لدر اهي ليللدإلا فبل  كهنلاسهأله صذ ل رذ ل.لدرصلسيلدر  ههس لاكثسليلل هدقسلدرابه

 نلدرزيذذفا ليذذللدإلا ذذفبلسذذينل.ل4100يذذلل%(ل0,2)ه(ل4,02)هذذ الدر ذذا ل%(ل8,0)زيذذفا لقذذاسهفل

ل".ار لسس ي ليه يف لل411  كهنلل4102ها في لل4102ا في ل
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لليذذللرقذذالدس بذذسلدإلا ذذفبلدرابهذذ:ل"( 7)2/0/4102صذذفاسليذذلللEIAه ذذفاليذذلل قذذف لعذذنل

درهاليفتلدر  لا ليللدر اهدتلد ليس  له ر ل نللذً لدس بذف ل ا ذفبلدرذابهلدرلبيذ لهدهذ لا ذس ل

ل4100 ذذنلدرزيذذفا لدر ذذلل قذذفسالثًثذذ ل ًيذذينلسس يذذ ليه يذذف  لسذذينلدر ذذاهدتل%(ل21)ه.لدركسسيذذت

ل21)اهلاعلذ  لهقذاليصذ ل رذ لكثفيذ ل(لAPIل21)هللرذابهل ذالب لدركثفيذ ل صذ ل رذ لل4102ه

API)لههذذذهلدرذذذابهل(ايل شذذذفس لرذذذابهلهذذذملهذذملدررسدقذذذل) ل%(3)ا ذذس لدركسسيذذذتل قذذذ لعذذنل له 

علذ لدرذسحخل ذنلانلدرزيذفا ل.لدرصلسيلد  يسكللدر ا  ليذلل اذفهملسذفكنله يكذ ليذهسالهسيس يذفن

ل4102سذذينللEIA ليذإنلدرزيذذفا ليذذللدإلا ذفبلس قذذايسدتل4102يذللدرذذابهلدرصذذلسيل قذ لسرذذال ذذا ل

ل32-47) ذذنلدرابذذههل  ه ذذه لدركثفيذذ ل%ل33لسي له ذذنلدرذذابهلدرصذذ%ل20 ذذ كهنلل4141ه

APIلريصذ ل4100هل4102 ي   سلدرا هليللدإلا فبلر ذا لل.ل نلدرلقه لدالع يفاي لد لس (ل 

ل. ليهنلسس ي ليه يف ل(ل2,4) ر لل4100يلل ا ل(ل سلدر هدئ لدرغفزي )دإلا فبل

  هقذذذسللEIA نل:ل" ليقذذذه (خ7)"4102 هقرذذذفتلدرهفقذذذ لدر ذذذاهي ل"لEIAك ذذذفل نل قسيذذذسل

 لليذثل ذ  رفي لا ذرفسلدرذابهلدر البضذ ل ذاد  ل4141د   سدسل ا فبلدرابهلد  يسكللسذفرا هل رذ ل

 ليسذاالسرذاهفل4141 ليذهنلسس يذ ليه يذف ليذلل ذا ل(ل01,0)هعاالهصه لدإلا فبلدرابهلل رذ ل…ل

ل".دإلا فبلد  يسكللسفر سهه

 قذذه ليذذلللEIAيذذإنلهر هضذذيحل ذذسالد ذذ  سدسلزيذذفا لدإلا ذذفبلسحذذخلدالبذذف لد  ذذرفس ل

 نلدرزيفا ليللدرلبس لهزيفا لكبفا لدرلبسلااتل ر لزيفا لكسيس ليذلل ا ذفبلدرذابهليذلل:ل"(ن7) قسيسهف

  ل  ذذتلهذ الدرزيذفادتلعلذ لدرذسحخل ذنلدالبذف ل ا ف يذذ ل.ل اهقذ ل يكذ ليذهساليذلل اذهال ك ذفح

 يذ لدرهسيرذللد ذ لا تلدآلسفسلسرالدر ا لد هر ل نلساال ا ذفبلدرسئذس لهركذنلر قليذ لدالبذف لدإلا ف

 نلد ذذ لادخلدرلبذذسلد يقذذل ل.ل كاهره يذذفتل ايذذا ليذذلل ل ذذينلدال ذذ س ف لااتل رذذ لزيذذفا لدإلا ذذفب

.لهزيفا ل سدل لدر ك يسلدر ياسهريكل لزداتل نل ا ف ي لدآلسذفسليذللساديذ لدإلا ذفبل قفساذ لسفر ذفسم

لتلا ذس لدالبذف لدإلا ف يذ لهركنله الدرزيفا لسفإلا فبلسديق  فلزيفا ليلل سع لدالبفض  ل  لهصذ

 لهيذذللدرهقذذتلاب ذذ ليذذإنل ا ف يذذ لدرسئذذسلرل ذذا لدرثفايذذ لزداتل ذذنل%71-01يذذللدر ذذا لد هرذذ ل رذذ ل

قفخلدررايال نلدر ا  ينلسف  لادخلك يفتلاكسسل نلدر ذهدالدر ذفاا لل4103ه ا ل%.ل21 ر ل%ل31

ل".يلل هدئ لدر ك يسلرل لفيظ لعل لي لفتلدر ك يسلسصهس لايض 

للقضناا " المعلننة"ا سنبق ن،ناهد الف،نل الندريإ للسياسنة النفطينة السنعودية من كل من

 .عل  النفط الصخريي تد اس مر اإلن اج األميركي باالر فاع عل  الرغم من انخفاض األسعار

وفنني كننل األحننوال ال أسنن طيإ أن أفدننم مننن الناحيننة المنطقيننة أو االق صنناديةي أسننباب 

فنالنفط الصنخري ال . يسناعدنا أصنال  فني رفنإ األسنعار ال خوف من النفط الصنخريي وهنو الندي
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وال يمكنن أن يمثنل هنو منإ السنوائل . من مومل تن اج العالم للنفط%( 6-2)يمثل اآلن أكثر من 

مننن حاوننة العننالم للسننوائل % 12ال ازيننة والبننايوفيولي وكننل النفننوط غيننر ال قليديننة أكثننر مننن 

فة تل  دلن  فن ن اح ياطينات الننفط الصنخري ال ني تضا. النفطية وتل  العقد الرابإ من هدا القرن

ال ابعة لنوزار  الطاقنة األميركينة ودراعدنا الرئيسني فني  قرينر سياسنة الطاقنة  EIAحسب دا الـ

للحكومنننة األميركينننةي  قنننول تن مومنننوع اح يننناطي الننندول الخمنننس ع،نننر  ال ننني  ملننن  أعلننن  

ملينار ( 312-522)عناله بنين أ( 1)االح ياطيات من النفط الصخري  بلغ كما وناا فني الوندول 

ملينار برمينلي والعنراق ( 351)برميلي مقارنة باح ياطيات السعودية والعراق لوحدهما البال نة 

ألنيس منن المنطنق اسن نزاف اح ياطينات الننفط . ال يزال أرضا  بكرا  بالنسبة لالك ،افات النفطينة

مي وبينإ نفطننا بأسنعار منن حاونة العنال%( 11)الصخري وبكميات ال  زيد في كل األحنوال عنن 

أمنننا االح ياطينننات األخنننرى منننن الننننفط الصنننخريي أو النفنننوط غينننر ال قليدينننةي سنننيكون . عالينننة

وفني . اس خراودا بكلف أعل  من النفط الصخري األميركي الحاليي لدا س بق  األسنعار مر فعنة

ل سنيكون كل األحنوال ال يمكنن للننفط الصنخري أبندا  أن ينزاحم نفنوط ال،نرق األوسنط سنعريا ي بن

تضننافة لنندل ي وفنني كننل األحننوالي ال يمكننن القضنناا علنن  النننفط . دائمنا  مسنناعدا  الر فنناع األسننعار

الصننخريي تال تدا اسنن مرت النندول المصنندر  ب خفننيض األسننعار ب،نند ي واسنن مرارها ب خفننيض 

 !!!.السعر لعقود كثير  لحين نفاد نفط ال،رق األوسط

 .ه اللعبة الم،ينةتدن هنا  أسباب أخرى لقيام السعودية بدد
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 الفصل الثاني

 العرض والطلب في سوق النفط العالمي والنفط العراقي

 ذنل ذادعيفتلدر سذههلحيذسلدر  ذسهملل42/8/4102ل ستلصليب لدرايهيهس ل ذفي زليذلل

  رفسلدرابهلعل لد  قسدسلدراه لدر للير  ذالدق صذفاهفلكليذف لعلذ ل يذسدادتل سيرف  ذفلدرابهيذ ل ثذ ل

اهالسد ل(ل013) ل رذذذفا ل(4102يقصذذذاليذذذللآال)ليذذذثلكفاذذذتلا ذذذرفسلدرذذذابهلقسذذذ لعذذذفخلدررذذذسدم ل

هاسذذذسزلدرذذذاه ل.لاهالسد لرلسس يذذذ (ل22) رذذذ لل42/8/4102رلسس يذذذ  لههصذذذ ل ذذذرسلسساذذذتليذذذلل

ك ذفلاشذفستلدرصذليب ل رذ لانلاسذسزل.لدر  أثس لس  دلدر سههلهللدررسدملهسه يفلهيازهيًلهاي يسيف

 ل"در اذذذفيسلدرهذذذفئبل"فسذذذ ل  ايذذذالادعذذذ لدإلسهذذذفسل ل ذذذسله ذذذهالدر  ذذذأثسينلهذذذهلدررذذذسدم لليذذذثلي 

 لهر ذذ دلي ذذهلسلف ذذ ل ف ذذ ل رذذ ل-4102هدر قذذف لي لذذاثلعذذنلا فيذذفتلشذذ سلآال–هدالل  ف ذذفتل

هيذذللسه ذذيفلاا لهسذذههل.لا ذذهد لهفئلذذ لر لفسسذذ لادعذذ  له قليذذ لدالل قذذفنلدرهذذفئبلليذذلل    رذذ 

 ضذفعب لد عسذذفالعلذذ لدر  ذذ  ل لرل ذذهداللد  ذرفسل رذذ لهسذذههلقي ذذ لدرر لذ لدرسه ذذي  ل ذذفلاا ل رذذ 

هيلليازهيًلهاي يسيفلدرل فنل ر  ادنلكليف لعل لصذفاسدتلدرذابه لسذسزتل لذفه ل ذنل.لدر   هسا 

  لقذذف ل.للذذاهثلدضذذهسدسفتلهعذذاخلد ذذ قسدسلدق صذذفايلهد   ذذفعل لهدرلذذف لاب ذذ ليذذللدإلكذذهداهس

اهسذذ  ل نل ذأثيسلهسذذههلد  ذذرفسللهزيذسلدرهفقذذ لدر ذفسملرإلكذذهداهس لهد  ذينلدررذذفخلدر ذذفسملر اظ ذ 

هقذاسل.ل يكهنلشاياد ل اد ليللدراه لدر للكفاتل للخلانلهسههلد  ذرفسلا ذسد ل نق ذف لهرب ذس له يذز 

سلذهدرلل سريذهنلاهالس له نلل4102درل فئسلدر لل كسذا  فلدرذاه لدر صذاس لرلذابهل    رذ للذً ل

ل.  كهنلاضرف ل ر ل4102ل فئسل

كذ لدرذاه لدر صذاس ليذللدرشذسملدره ذهل"في زلاعذًا لانلهرقالاضذف ل قذف لدرايهيذهس ل ذ

 ضذفي ل(.لهههلا سليزيال نل ذااللد  ذرفس)  افيحللفريف ليي فلسيا فلرللبفظلعل لدر هملدآل يهي ل

 ر ل ر ليإنلهزيسلدرابهلدإليسداللكفنلقالصسللرهكفر لد اسفالدإليسداي لدرس  ي لانل يسدنل ذ زيال

ا لد ذذ س ف ل)رذذ ل ذذنلث ذذنل نكذذاد لانلرذذيحلهاذذف لسذذايً لآلذذس ل ذذنل ا ف  ذذفلدرابهذذلل   ذذفلكلذذ ل 

ل(".  كفايف  فلدر صايسي لدر فسق لهدإلسقفالعل لا هدق ف

هيللااافال ا لاثلعنلدررس لهدرهلاليللدر هملدررذفر ل لهاهسلدرلهذهلدررسدقيذ ليذلل

ل4102لزيفا لدإلا ذفبل ذسل بصذي ل هقذ ل قلذيخلكسا ذ فنل ذنلعفئذادتلدر هدزاذفتلدررسدقيذ لر ذا ل

ل. له نلعفئادتلدإلقليخلاب  4100ه

 العرض والطلب في السوق النفطي العالمي -5
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 يكهنللايثافلهافلعنل هقرفتلدررس لهدرهلذالعلذ لدرذابهليذللدر ذهملدرابهيذ لدررفر يذ ل

ه ذذار  السذذ ر لعلذذ ل.ل4141هصذذهال ل رذذ ل ذذا لل- نلا كذذن–ه ذذفلسرذذاهفلل4100هل4102ر ذذا لل

 ل(2) له قذذفسيسل اظ ذذ لاهسذذ (8)" اظ ذذ لدرهفقذذ لدراهريذذ "لل قذذفسيسلدر صذذفاسلدررفر يذذ لدر   ذذ  لههذذ

در فسرذذ لرذذهزدس لدرهفقذذ لد  يسكيذذ  لهدر ذذلل ذذسملانلاشذذسافل ري ذذفليذذلل"ل ادس لدرهفقذذ لEIA"ه قذفسيسل

دربص لد ه  لهك ر ل ار  العل لدر قفالتلهدرسلهثلدر اشهس لدر للدع  اتليلل رله ف  فلعلذ ل

ل. كسافهفلهحيسهفدر صفاسلدرسصيا ل نلدر لل

هسذفراظسلررذذاخلد ذذ قسدسلد  ذذهدم لهدر ذاههسلدر  ذذ  سليذذللا ذذرفسلدرذابه له ذذأثيسل رذذ ليذذلل

درلهذذهلدإلا ف يذذ لهدال ذذ يسداي لهدر صذذايسي لرلذذاه لهدرشذذسكفتلدر رايذذ  ل ذذاس لدل ًيذذفتليذذلل

 ذذالهركذذنل ذذالفه لانلا.ل هقرذذفتلدر صذذفاسلاعذذًا لا ي ذذ لدر للذذيًتلدر  سفياذذ لر هقرذذفتلدر  ذذ قس 

ل.هسيقافلعل لدرسحخل نله الدر سفيافت

 نلدرهلذذالدررذذفر للعلذذ لدرذذابهلي ضذذ نلدال ذذ  ً لدررذذفر للدربرلذذللرذذ  لهكذذ ر لي ضذذ نل

دال ذذ  ً لرغذذس للزاذذ ل ل ذذهدالرللذذزينلدال ذذ سد ي للرلذذاه لاهلدرلذذزينلدر  ذذفسيلرذذ ل ذذنلقسذذ ل

ل.درشسكفتلهدرلكه فتلدررفر ي 

 الخزين االس را يوي وال واري  . أ

 ذذذرفسلدر البضذذذ ل ذذذاد ل  ذذذرفسلدرذذذابه ليذذذإنل  يذذذسلدرلكه ذذذفتلهدرشذذذسكفتلس ذذذسالد 

هسذينل ذذا لهالذس لاذس لصذذرهاد لههسههذف لا ذذسيينل.لدر  ذ هسا لرلذابهلقذذالزداتل ذنلكذًلدرلذذزياين

هركنل ذنلدر  كذنلدرقذه لانل.ل  رفسلدرابه لس سالزيفا لاهلاقصفنلدرلزينلد  يسكللهههلد كسس

نلايلهقتلآلس له نلدر  كنلانل كهنلزيذفادتلالذس لهبيبذ لعلذ لدرلزياين له فلدآلنلد عل ل 

ل.درلزين لهلصهصف ليللدرصين لدح اف ف لربسص لد  رفسلدر ا فس 

 لههذذذلل(اه لدر رذذفهنلدالق صذذذفايلهدر ا يذذ )لOECDهصذذ للدرلذذزينلدر  ذذذفسيلرذذاه ل

رذذخليذذ خل ل رذذ ل  ذذ هيفتلعفريذذ ل(2)-عذذادلسه ذذيفلهدرصذذين–درذذاه لدرصذذافعي لدرسا ذذ فري لدركسذذس ل

 لسزيذفا لقذاسهفل4102 ليذفسلسس يذ ليذللاهدئذ لآال(ل4,200)درهصه ل ري فل نلقس  لليثلسلغتل

رشذذ سل  ذذهزللIEA ليذذهنلسس يذذ لعذذنل رذذاالتلدر ذذاهدتلدرل ذذحلدر فضذذي ل سرذذف لر قسيذذسل(ل401)

 ضذذفي ل.ل ليذذفسلسس يذذ (ل0,288)ييسلذذهللOECDا ذذفلدرلذذزينلدال ذذ سد ي للرذذاه ل.ل(00)در فضذذل

 ليذذهنلسس يذذ ل ه ذذهاليذذللاذذفقًتلدرذذابهليذذلل  يذذسلسلذذفسله ليهذذفتل(ل211)رللرذ ر ليه ذذاللذذهد

ل.دررفرخ
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 ليذذفسل(ل2,212)اصذذ ل رذذ للOECDعاذذال  ذذسلدرلذذزينلدر  ذذفسيلهدال ذذ سد ي للرذذاه ل

سس يذذ  لهرذذهلاضذذبافل ريذذ ل ذذفل ه ذذهالعلذذ لدراذذفقًتلدرابهيذذ لهدع سساذذفاللزياذذف لايضذذف  لرهصذذلافل رذذ ل

ل.سس ي  ليفسل(ل2,212)لزينلكللليرفا ل

رً ذذ  ً لدررذذفر للدرلذذفرللر ذذا ل(ل ليذذفسلسس يذذ ل2,212ايل)يكبذذللهذذ دلدرلذذزينلدركلذذلل

ل.يه ف ل(ل27,2)

هيلل قايسد افلهعل لضهالد سقفخلدر فسق  ليإنلدرلزينلدال  سد ي للهدر  فسيلدر ه ذهال

درثًثذ ليذللدرذاه لدر  ذ هسا لرلذابه ليكبذللر ذالدل يف ف  ذفلدرابهيذ لسلذاهالدرشذ سين لهالل   ذفهزل

ل.اش سليللك لدالل  فالت

 5116و 5112العرض والطلب للنفط لسن ي  . ب

سفراظسل ر لدررًق لدرههيا  لسذينلا ذهلدالق صذفالدررذفر للها ذهلدرهلذالعلذ لدرذابه لقف ذتل

 لسسصذال هقرذذفتلدرا ذذهلدالق صذفايلدررذذفر للقسذذ ل(2)00/8/4102 اظ ذ لاهسذذ ليذلل قسيسهذذفليذذلل

رقالكسستلاهس ليلل قسيسهفلاعًال فلكفاتلقال كس ذ ليذلل.لر لهضسل هقرف  فلرلهلالدرابهللدررف

ل4102 قفسيسهفلدر شفس  لدرش سي لدر فسق  لههللانل هقرفتلدرا هلدالق صفايلدررفر لليذلل ذا لل

ا فلسفرا س لرًق صفالدرصيالليذإنلدرا ذهل.لعل لدر هدرل%ل3,2ه%ل3,4 ل  كهنللهدرلل4100ه

ه هقرتلدق صفاد لاكثذسلا ذهد ل.ل4100ر ا ل%ل0,2هل %0,2 يكهنلل4102دالق صفايليلل ا ل

ا ذذذفل.لعلذذ لدر ذذذهدرل%ل7,7ه%ل7,2 لسا ذذذال قذذذفسال4100هل4102رل اذذا ل  ل ذذذيكهنلر ذذا لل

عذادل–هسضذ ا فلدرهاليذفتلدر  لذا لهكاذادلهكذ لاهسسذفل)درصذافعي لدررفر يذ للOECDسفرا س لراه ل

ل4102ر ذا لل%ل4,0ه%ل4,1لي     سلسا الا ههفلدالق صفايلدر  هدضذر لهدرسفرغذ (ل-سه يف

ا فلسه يفلهدرسسدزي  لدرل فنلاظ ذسلدق صذفاه فلضذربف ليذللدرب ذس لد ليذس  ل.لعل لدر هدرلل4100ه

ل.4100يي هقسلانلي غلسفلعل ل ر ل زئيف ليلل

 نلد سقفخلاعًالهر هقرفتلدرا هلدالق صفاي لدر لل كسهفل قسيسلاهس  لكفاتلقسذ ل  ذفهيل

لتلسراهفل سفشس ل  فهيلا ذهدملد  ذ خليذللدررذفرخلقفهسذ  له رذ ليذللا هدملد   خلدرصياي لهش 

ه سدهلذتل سذفرهلدرضذيفعفتلدر فريذ ليذللقي ذ لد  ذ خ لعلذ لاهذفملدررذفرخ ل ذفل.ل4102اهدلسلآال

 سريهنلاهالسللً لل   لايفخل نلساالد ز   لك فل ذفاليذلل ل ذ ل قذفالتليه يذ ل(ل2-3)يرفا ل

درصذذل لدرسصذذيا لد لذذس  لدر ذذلل هقرذذتلانل ذذنثسلهذذ الصذذاستليذذلل  يذذسلدرصذذل لدر فريذذ لاهل

ال ذذي فله نلهاذذف ل.ليذذلل   ذذ لا ذذهلدالق صذذفالدررذذفر للعف ذذ لهدرصذذينللفصذذ "لدربقفعذذ لدر فريذذ "

  ذذفلي هقذذسلانل كذذهنل(ل ذذسلسقذذفالدرا ذذهلدرلذذا لل  ذذ  سد ل) سذذفهند ليذذللدرا ذذهلدرصذذافعلليذذللدرصذذينل
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 نلدرا ذهلدرصذياللهذهلقذفهس لدرا ذهل.ل ذفسقف للهههل فلكفنل  هقرذف ل%(ل7-0,2)درا ي  لا هد ليق لعنل

هركذنلهرغذس لهذ الدراسد ذ ل.لدررفر ل لهكل فل ق لا س  لدر اهي ل ق لا س لا ذهلدالق صذفالدررذفر ل

ل.ساظسلدالع سفسل4102 ار  الد سقفخل نلحيسلانلاأل لا فئ لدا يفسل هملد   خليللاهدلسلآال

س قذذادسلل4102رذذفر للعلذذ لدرذذابهليذذلل كذذسل قسيذذسلاهسذذ لاعذذًا ل هقذذسلدزايذذفالدرهلذذالدر

هانليذزادال.ل ليذهنلسس يذ ليه يذف ل(ل20,48)هدرسذفرهلل4102 ليهنلسس ي ليه يف لعنل ا ل(ل0,38)

.ل4100 ليهنلسس يذ ليه يذف ليذلل(ل22) ليهنلسس ي ليه يف لريص ل ر ل(ل0,32) س لالس لسك ي ل

  ذفتلعفر يذ ل ه دله نلهاذف (.ل0,2)  فليراللانلا س لدرزيفا لدر اهي لرلابهل  ص ل ر للهدرلل

 ل4102ر ذذا ل(ل0,0) كذذستلانلدرهلذذالدررذذفر للعلذذ لدرذذابهل ذذيزادالسك يذذ للIEA رسهيذذ ل ثذذ ل

ل.(8)ه(ل00)4100 ليهنلسس ي ليه يف لر ا ل(ل0,2)ه

 لليذثليذ كسل(8)04/8/4102هدرصفاسليلللIEAسيا فلد سقفخلقال ل ل لقليً ليلل قسيسل

 ليذهنلسس يذ ليه يف ذ ل(ل20)سلذهلل4103للسادي لدربصذ لد ه ل ذنلانلدرهلالدررفر للعل لدرابهلي

 لههذذللاسقذذفخل4100 ليذذهنلسس يذذ ليه يذذف ليذذللدربصذذ لد ليذذسل ذذنل(ل20,2)ه هقذذسلانليصذذ ل رذذ ل

ل. ليهنلسس ي ليه يف لعنل قسيسلاهس (ل4,2) زيالسلهدرلل

بهلاا لعل لدرسحخل نلدالبذف لد  ذرفسلد ذ  سلدررذس ليذللدرذالIEAك فلاضف ل قسيسل

 ليذذذهنل(ل4,7)عفر يذذذف لسفرزيذذذفا  لهي هقذذذسلانليضذذذي لكذذذً ل ذذذنلدر ذذذرهاي لهدررذذذسدملك يذذذ لقذذذاسهفل

 ليذهنلسس يذ ليه يذف لعذفخل(ل30,8) لههصذ ل ا ذفبلاه لاهسذ ل رذ ل4102دريهخلزيفا لعذنل/سس ي 

ي هقذذسلانليذذزاداللIEAهك ذذفل كساذذفلاعذذًاليذذأنل قسيذذسل.ل ذذاهدت(ل3) لههذذهلد علذذ ل اذذ ل4102

 لهاضذف لدر قسيذسلااذ ل4102 ليذهنلسس يذ ليه يذف ليذلل(ل0,0)علذ لدرذابهلس قذادسللدرهلالدررفر ل

 ليذذهنلسس يذذ ل(ل0,2) قذذاسلسذذ ل4102سك يذذ ل زيذذالعذذنلهلذذالل4100ي هقذذسلانليذذزادالدرهلذذاليذذلل

ل.يه يف  له ر لس سال س خلدرا هلدالق صفاي لهدالبف لد  رفسل  فليزيالدرهلا

ازن ننا األخينر   ريننا أن هننا  عنرض زائند تن مو":لهذهلIEA نلاهخل فل فاليلل قسيذسل

ي "ماليين برمينل يومينا  ( 3)وبكمية عالية ودا   بلغ . للنفط مووود في األسواق العالمية(  خمة)

وهنو معندل ضنخدا –مليون برميل يوميا  ( 31,7)باف راض أن أوب  س س مر بضخ : "ويضيف

( ال خمننة)ي فنن ن هننده 5116سنننة وعلنن  طننول  -لألسننواق العالميننة فنني األ،نندر الثالثننة األخيننر 

تن : "ي ويضنيف أيضنا  "5116مليون برميل يوميا  في الربإ الرابإ من ( 1,82)س قل بحوالي 

هده ال قديرات ال  ،مل االح مال الكبير في دخول كميات أكبنر منن الننفط منن تينران بسنبب رفنإ 

ل.(8)"الحهر عندا
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  لعلذ لدرذسحخل ذنلاا ذفلعفريذ لدرلفريذ"لدر ل ذ "لذه للIEAل ال قذايسد افليذإنلل ذفسفتل

حيذذسل" ذذاد  لهركا ذذفل بفنريذذ  لهيذذللدرهدقذذسلقذذال كذذهنلحيذذسلاقيقذذ لرذذاق لدر رله ذذفتلهالي سدضذذفتل

ل:هرأل سفالااافا"لهدقري 

 ًيذذينل(ل3)يذذللد  ذذهدملدررفر يذذ لس قذذادسل(لدر ل ذذ )دربذذفئ للIEAرقذذالدل  ذذال قسيذذسل

سذذ لرألشذذ سلدرثًثذذ لد ليذذس لدر ذذفسق لدع  ذذفاد لعلذذ ل رذذاالتلضذذخلاهل4102سس يذذ ليه يذذف ليذذللآال

ك ذفلدي ذس لانلي ذ  سل رذا لضذخل.ل4102رك فس لدر قسيس لايلر رذاالتلايذفسلهلزيذسدنله  ذهزل

درهضذذذسل"هركذذذنل.ل4100ل ذذذ لا فيذذذ ل(ل ليذذذهنلسس يذذ ليه يذذذف لل30,7ايل)اهسذذ لعلذذذ لهذذذ دلدرالذذذهل

ل.ههلحيسل ر "لدرلقيقل

ر  ذ ق لرذخلينلذذ لسفرل ذسفنليذذللل ذال هقراذفليذذإنلضذخللكه ذ ل قلذذيخلكسا ذ فنلدررذذسدملد

ه نلدر رله ذفتلدر ذذلليس ذل فلهيرلا ذذفلدررذسدمللذذه ل صذايسال ذذهدال رذ لاهسذذ لاهل.لIEA قذايسدتل

 ر لدر اظ فتلدررفر ي  لههل فليصاسل نلشسك ل ه ه لدر   لدال لفاي لدر  نهر لعذنلدر صذايس ل

(.ل ذذه ه)ه ذذ لدال لفايذذ لههذذ الد سقذذفخلالل شذذ  ل ذذفليصذذاسالدإلقلذذيخللذذفسبلدر  ذذلخل اذذ ل رذذ لدرلك

ه نل.ل ضفي ل ر ل ر  ليإنل صايسلدرلكه  لدال لفاي ل نلدر اهاليللزيفا ل    س ليللك لشذ س

ه ذفلسرذاهفلل4100ه الدرزيفا ل نل صايسلدرلقه لدر اهسي لهدره ه ل     سلسفالزايفاليذلل ذا ل

 لكسكذه لاهللقذه ل ذهدالابذهللقذه) نل فلال لسفرل سفنلسفرا ذس لرذابهلدرشذ ف ل.ل4141 ر ل ا ل

ارذ لسس يذ ل(ل202) لههلدرابهلدر  لخليقهل نلقس لدإلقليخل ر لدرلكه  لدال لفاي  لهدرسذفرهل(دإلقليخ

 لايل"درس ذ ي "ار لسس يذ ليه يذف ليذلللزيذسدن لسيا ذفلصذفاسدتلدإلقلذيخل(ل002)يه يف ليللايفس له

ارذذ ل(ل221)اكثذذسل ذذنل ذذفلي ذذ  لسذذفرابهلدر  ذذ ق لقذذال  ذذفهزتلهذذ الد سقذذفخلكثيذذسد لههصذذلتل رذذ ل

ارذذ لسس يذذ ليه يذذف ليذذللآال(ل021) لك ذذفلهصذذلتل رذذ ل4102سس يذذ ليه يذذف ليذذلللزيذذسدنله  ذذهزل

درسيذذسل"ارذذ لسس يذ لالذس ليه يذذف  ل  ذ  ل(ل21)هايلذه  لسفإلضذفي ل رذذ ل رذ لهافرذ ل ذذفليقذسال ذنل

 ل  ل نل ذفل صذاساللكه ذ لIEA  سال رظ  فل رذ لدرلذفسبلهالل ذال لضذ نل هقرذفتل"لدرادللل

ل.إلقليخلحيسل رلنلهحيسلشبف  لهالل  االيللدإللصفئيفتلدررفر ي لعنلدررس لهدرهلاد

 ضفي لر فل سم ليإنلدرصفاسدتلدإليسداي لدإلضفيي لآ ي لالل لفر  لهيللدرهدقسليذإنل  يذسل

اذذفقًتلدرذذابهلدإليسدايذذ ل ل لذذ للفريذذف لسذذفرابه له ه ذذها ليذذللعذذس لدرسلذذفسل ذذفهز لرل بسيذذهليذذلل

ههذذذ دل ذذذفلاكذذذاالهزيذذذسلدرذذذابهللدإليسداذذذلليذذذلل.لسرذذذالسيذذذسلدرلصذذذفسلعا ذذذفل4102 شذذذسينلدرثذذذفالل

 نلانل يسدنل ذ از لسكف ذ لثقل ذفل رذ ل ذهملدرذابهلدررفر يذ  لهك ذفل ذسملانل كساذفلل40/8/4102

ل.(00)يللدرصبلفتلدر فسق 
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 ًيذينلسس يذ ل(ل3) لهدرسفرغذ لIEAيللدر هملدررفر ي لدر ذلل هقر  ذفل"لدر ل  " نلدرزيفا ل

 ل رذذذ لد سقذذذفخلدر فريذذذ  لآلذذذ ينلساظذذذسل4102 ل ذذذ زادالسساياذذذفليذذذللا فيذذذ ل4102يذذذللآالليه يذذذف  

ل:ه يسدن(لكسا  فن)دالع سفسليقهلزيفادتلدررسدمله

لمليون برميل يوميا  

ل.4102يسمل   يزلدرلكه  لدال لفاي لسينلآاله را لدرسسسلدرسدسسل نلل1,311 -

هدرسيذسلدر  ذ ق ل(للقذه لكسكذه لسض ا فلابه) راالتلدر صايسلدر   ق لرإلقليخلل1,711 -

 .4102رلل   لاش سلد ليس ل نل

 .4102 ضفي ليلل سيرفتل يسدنلك را لرلثًث لاش سلد ليس ل نلل1,421 -

فني األسنواق " ال خمة"ماليين ل صبس ( 3)مليون برميل تضافة تل   1,521الموموع  -

 .5112مليون برميل يوميا  في أواخر ( 0,521)العالمية 

 :ه فلسراهفل4100 هقسل فل يلاثليللهرا   سليلل

 له قذذاس لس ليذذهنلسس يذذ ل4141 نللهذذ لدررذذسدملدر ايذذا لدر رارذذ لرل صذذايسل رذذ ل ذذا ل

ل:ااافا(ل2)يه يف  لهللل الدر اه لسقخل

 

 

 

 (2)ودول رقم 

  صدير النفط اال حادي

4102 4100 4107 4108 4102 4141 

3,3 3,0 2,1 2,721 2,021 0,1 

 

ارذ لسس يذ ليه يذف ل(ل421)الك ي لض نلهذ الدر قذايسدتل صذ ل رذ لدي سضتلدرله له ه

ارذ لسس يذ ل(ل311)ك ذفل ه ذالك يذ ل صذ ل رذ ل!!.ليقهل نلدإلقليخ لهثفس  لر  يسلدر ذاهدتلاعذًا
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 ل س بذذسل4100هل4102ر ذذا لل(لسضذذ ا فللقذذه لكسكذذه )يه يذذف ل ذذنلدرلقذذه لدرشذذ فري لدال لفايذذ ل

ل.4141-4107ار لسس ي ليه يف لرل اهدتل(ل203) ر ل

 ل4141ارذذ لسس يذذ ليه يذذف ليقذذهل ذذنلدإلقلذذيخل رذذ ل ذذا ل(ل421)اللارذذس لر ذذف دل ذذخلهضذذسل

 ل4100هالذذنلارلذذخلانليذذللايذذ لدإلقلذذيخلدرهصذذه ل رذذ ل صذذايسل ليذذهنلسس يذذ ليه يذذف لك رذذا لر ذذا ل

ك ذفلاللارذس ل صذيسل.ل4141-4102دريذهخلسلذاهال/هي   سلسفرصرهالريص ل رذ ل ليذهاللسس يذ 

دإلقلذيخلعلذ ل"للصذ "يللكسكه لهدرلقه لدرش فري  له اب س لاا ذفل ذ كهنل ذنلدرابهلدال لفايل

هركذنللهفر ذفلاااذفلا لذاثلعذنلزيذفا ل ذاهي ليذللدرذابهلدر صذاس ليذًل!!.لايضذف لل4100د ق لر ا ل

ل!!.يبسملهافلر نليرهاله دلدرابه

 له يذذسدنل( ذذسلكسا ذذ فن) لي اذذف لزيذذفادتلالذذس ل ذذنلدررذذسدمل4100هيي ذذفلي رلذذملس ذذا ل

ل:اسلس فليلل ق

 مليون برميل يوميا  

ل.ك ي ل ضفيي ل نلدرلكه  لدال لفاي ل1,311 -

 (.سض ا فلدرلقه لدال لفاي لدرش فري ) نلكسا  فنلل1,421ل -

ارذذ لسس يذذ ليه يذذف ليذذلل(ل421) ذذنل يذذسدنل ضذذفي ل رذذ لدإلضذذفي لدر ذذلل قذذاسلسذذ ل1,721 -

يذفا ل لبضذ  ل  لهذللزل4100ار لسس يذ ليه يذف لر ذا ل(ل721)عل ف لانلدرزيفا ل.ل4102

 له ه حلرلرذها ل رذ ل(هقس لسيسلدرلصفسلعا ف) نل يسدنل صاسلدآلنل ليهنلسس ي ليه يف ل

ههاذفلدي سضذافلانل.ل ليذهنلسس يذ ليه يذف ل(ل4,2)د  هدملسكف  لقاس  فلدر صايسي لدرسفرغذ ل

(ل721)ه(ل421) ليذذهنلسس يذذ ليه يذذف  لسإضذذفي ل(ل4) ذذه ل صذذ ل رذذ لل4100يذذلل ذذا ل

 .عل لدر هدرلل4100هل4102يف لر ا للار لسس ي ليه 

لوتينران فقنطي( وكردس ان)من العراق  5116مليون برميل يوميا  تضافة وديد  في ( 1,3)

يذذللل0,3+لل4102يذذلل ذذا لل2,42ايل) ليذذهنلسس يذذ ليه يذذف  ل(ل2,22)ريصذذسحلدر   ذذه ل

 (.4100ا في ل ا ل

اذذ لدرزيذذفا لدر  هقرذذ لي ذذ كهنلدرذذسقخلدر ذذفسمل هسهلذذف ل ل4100يذذللا فيذذ ل"لدر ل ذذ "ا ذذفل

ل: ليهنلسس ي ليه يف ل(ل0,0)هدرسفرغ لل4100رلهلاليلل

ي ولدندا ال (ملينون برمينل يومينا   3,221=  1,61 – 2,22)هني  5116لدا ال خمنة فني نداينة 

 .5116و 5112ي وقإ أي  حسن في األسعار لسن ي 
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 صذايسلل له ذاأل لايضذف لدرزيذفادتليذل4100هرا   سلراس ل ف دل ه ليلاثلسرذال ذا ل

ه ذاب س لعذاخله ذهالزيذفا ليذللدررذس ل.ل لهكسا  فن له يسدنليقذه( فلعادلكسا  فن)دررسدمل

 ذ كهنلدرزيذفا ل.ل4102 له قليذ ل ا ف ذ ل ذاسي يف ل رذ لا فيذ ل ذا ل4107 نلدرابهلدرصذلسيليذلل

ل:يللدررس لك فليلل

 ذذذنل صذذذايسلدرلكه ذذذ لل4102-4107زيذذذفا لدر ذذذاهدتل ليذذذهنلسس يذذذ ليه يذذذفلل0,221 -

ل(.2)فاي  لك فل سينليللدر اه لسقخلدال ل

 لآلذذ ينل4102-4107زيذذفا ليذذللصذذفاسدتلدإلقلذذيخلسذذينل ليذذهنلسس يذذ ليه يذذفلل1,211 -

ساظسلدالع سفسل صسيلفتلهزيذسلدر ذهدسالدرهسيريذ لرإلقلذيخلهدر ذلل سذينلانل صذايسلدإلقلذيخل

ههاذذذفلدي سصذذذافلانل.ل4141-4102 ليذذذهنلسس يذذذ ليه يذذذف ليذذذلل ذذذا ل(ل4) يصذذذ ل رذذذ ل

 .4102 ليهنلسس ي ليه يف لسا في ل(ل0,2)در   ق ل يص ل ر للدر صايس

 لر صذذذذ ل4102-4107زيذذذذفا ليذذذذللصذذذذفاسدتل يذذذذسدنل ليذذذذهنلسس يذذذذ ليه يذذذذفلل1,721 -

 . ليهنلسس ي ليه يف ل(ل4,721)صفاسد  فل ر ل

 5811وتيران ( وتقليم كردس ان)وبدل  سيبلغ موموع الزياد  في العرض من قبل العراق 

 .5116ي مقارنة بنداية 5112ي نداية مليون برميل يوميا ف

اااذفا ل ذنل(ل0)هرهلدي سضافلدرزيفا ليللدرهلالدررفر للعل لدرابه لك فليذللدر ذاه لسقذخل

ل: لهك فليأ ل4141ه ر لا في لل4107

 (6)ودول رقم 

 الزياد  في الطلب العالمي

 مليون برميل يوميا  

4107 4108 4102 4141 

0,811 4,111 4,311 4,211 

 

 ليذهنل(ل0,0) قذادسلل4102-4107 يسلهل   ه لدرزيفا ليذللدرهلذالدررذفر للسذينلهس دل

ل.سس ي ليه يف ل

 لهقذذذاسهفل4100يذذذللدر ذذذهملدرابهذذذللدررذذذفر لليذذذللاهدلذذذسل ذذذا ل"ل ل ذذذ "رقذذذالدل  ذذذسافل

ه رذ لل4107يضف ل ري فلزيذفا ل قذاس ليذللدررذس لدرابهذللسذينل.ل ليهنلسس ي ليه يف ل(ل3,221)
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 ليذذهنل(ل0,721) لراصذذ ل رذذ ل(ك ذذفل سذذينلاعذذًا)يذذهنلسس يذذ ليه يذذف  ل ل(ل4,8) لهدرسفرغذذ ل4102

ل.4102 ر لا في لل4107 ليهنلسس ي ليه يف لزيفا ليللدرهلال نل(ل0,0)سس ي ليه يف  ل قفس ل

 :5151ي وس كون في بداية 5151س م د تل  سنة " ال خمة"وبددا نرى أن الفائض 

ل.ألف برميل يوميا   621=  6,111 – 6,721

هاذس ل.ليللدر ذهملدرابهذل لهرذيحلر ذسالآلذس"لدر ل  "البف لد  رفسلكفنلس سال نلد

 لر ذذ دلي ذذنلي هقذذسل4102 قذذفسال ذذاد لدر ل ذذ لدر ه ذذها ليذذللل4100  ذذفل ذذسم لانلدر ل ذذ ليذذلل

 ضذفي ل رذ ل رذ ل.لي هلهدهذخل4102عنلا رفسلدرسسسلد ليسل نلل4100ظ هسل ل نليللا رفسل

 ليذهنلسس يذ ل(ل1,02) لهركنلعاال ر ل  كهنلسلذاهال4141اس لانلدر ل  ل    سل ر لاهدئ ل

 ليذذهنل(ل3,221) ليذذهن ل(ل2)هدرسفرغذذ للذذهدرللل4100يه يذذف ليقذذه لسذذاال لعذذنلدر ل ذذ ليذذللا فيذذ ل

ل.سس ي ليه يف ل

 ل نل4141 لهدراصذ لد ه ل ذنل4102قالي هقذسل ل ذنلهبيذ ليذللا ذرفسلدرذابهليذلل

ل.4107هايضف لل4100هل4102د ليللدر ل  ل ي سد سلعنلاسقف  لدررفري ل ا/دربفئ 

انكالهافل ذس لالذس  لانل ذفلعسضذافالاعذًاليسذينلانلدرهضذسلدرلذفرللهذهلا ي ذ ل لفهرذ ل

 لههذذهلهسيذذمللذذفه ل"!!عفئذذادتلاعلذذ "كذذ لاهرذذ لدر ه ذذسليذذلل ا ف  ذذفلدرابهذذل لرللصذذه لعلذذ ل

يذذلل ذذهدزنل"الل لذذ ل شذذكل  ليذذللدا ظذذفسل ذذاهدتلعايذذا لرلصذذه ل"لدر ذذهملدرابهذذل"هيفشذذ  له نل

 لرلس ذذه ل رذذ ل!!ه رذذ لسذذفرس ه ل رذذ ل ب ذذهخلانلدر ذذهمليلذذ ل شذذفكل لساب ذذ "لدررذذس لهدرهلذذا

هركذنل.ل4141يذللاهدلذسل(لاهالسليأعل ل81هالنلا لاثلهافلعنل)د  رفسلدر للي  لق فلدرابهل

درل ليك نليللانل  ل لدراه لدر صاس لاهلق  ف ل  خل ا فل  سدادتلد  ثافئي  لر  ذ هيسلانل صذ ل

 لهذذ دلرذهلد لذذ تل لذذ لدإل ذذسدادت ل4100اهالسد لرلسس يذذ لدرهدلذاليذذللساديذذ ل(ل71)سل رذذ لسف  ذرف

ل.هههل فل ا لاثلعا ليلليص لاللمل نله الدراسد  

 نل ذذفل كس ذذ ل ذذفسقف ل ذذنلد ذذ  سدسل ذذااللد  ذذرفسلهيذذملدر هقرذذفتلدر سياذذ لاعذذًا لكذذفنلقذذال

قسيسلصاسليذللدراصذ لدرثذفالل ذنل هص ل ري لصااهملدراقالدراهرلليللا فئ ل شفس   له ر ليلل 

ي هقذذسلانلع ذذزل يزدايذذفتلاه لدرللذذي ل ذذه لي  ذذفهزل سريذذهنلاهالسل.ل(02)4102 شذذسينلد ه ل

لً لل حل اهدتلس سالدالبف لا رفسلدرذابه له نلسلذادنلدرشذسملد ه ذهلدر صذاس لرلذابهلقذال

هي هقذسل.ل ذرفس ليذفسلاهالسد لس ذسالدالبذف لد (ل301)ل ستليللدررفخلدرلفرللهلاال فليقذفسال

هدر  ذذخلانل%.ل03در قسيذذسلانليسلذذهلدرر ذذزلهذذ دلدررذذفخليذذللاه ل  لذذحلدر رذذفهنلدرللي ذذلللذذهدرلل

س لبذي لدإلابذذفمله اهيذذسلدرذذال لر هد  ذذ لدرر ذذزل"لدرغايذذ "درصذااهملياصذذحلاه لدرللذذي لدرابهيذذ ل
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ههذهلي لذاثل ل"!!در كي لرلهدقسلدر ايالدر  رلملسف   سدسلدالبف لا ذرفسلدرذابه"در فرللدر  هقسله

ل.(02)"در اهدتلدرل   لدرقفا  "عنل

ه دل فلي هقسلر لانليلاثليللاه لدرللي لدررسسللدرغايذ  لييذفل ذس ل ذف دل ذيلاثلرلرذسدمل

ل!!.هههليللا حلدرلف  ل  هد ليلفسالس فلدإلسهفالهيلسسلاسدضي ل نلادع 

 هل السعودية هي القاطر  في  حري  األسعار؟. ج

بهيذذ لدررفر يذ ل  هلذذسلادئ ذذف لالذذهل ا ذفبلدر ذذرهاي لر رسيذذ ل ذذآ لاللشذ ل ذذنلانلد  ذذهدملدرا

د  ذذرفسلدررفر يذذ لرلذذابه له ر سذذسل ا ف  ذذفلدر نشذذسلد ه لر هقرذذفتلد  ذذرفس لي ذذللقذذفهس ل لسيذذ ل

 ل4102يقالكفاتلدرقفهس لدر ذللااتل رذ لدا يذفسلد  ذرفسليذللاهد ذهل.لد  رفسلهسههف لاهلصرهاد ل

درلفريذ ليذللدر ذهملدرابهيذ  ل"لدر ل  "ي لل  فاسلهسشا ل نل قلي ل.لسإحسدملدر هملهالل زد لك ر 

يبذلل.لهذلل ذسالدالا يذفس"لدر ل ذ "عل لدرسحخل نلدق اف ل  يسلدراه لدر صاس لدآلنل ذنلانلهذ ال

ه ذاافق لهذ دليذلليصذ لاللذمل.لدرهقتلدرلفضسلهللدر لل   هيسل لسي لد  رفسلالذهلدالس بذف 

فاي لس راي لد  رفسلس رز لعنلدر رهاي  لهه ليك ذالر ثذ ل نله الدراسد   لهركنله ل ه ال  ك

له دلدر لسي لدرا فل 

دالق صفاي لد  يسكي لدر  لصص لاقً لعذنل"لCNBC لل نلسلل لل"رقالاكاتل له ل

 ليللاهدلسل  هزلدر فضل لانلدر رهاي ل لههلر لبي ل ا ف  فلدرابهللدع سذفسد ل"اده از"هكفر ل

انلهذذ ال:ل"-در ذذللاقلذذتلدرلسذذس–دإلرك سهايذذ ل"لسايلدريذذهخ" لصذذليب له قذذه.ل(03) ذذنلايلذذه لدر قسذذ 

درلهه ل ركحل سد رف ل رهايف لعنل يف ذ ل سا  ذفل هلذسلهذ دلدررذفخلسرذاخل لبذي ل ا ذفبلاهسذ لعذنل

ثًثينل ليهنلسس ي ليه يف  ليلل هفسلله لرلب لد  ذرفسلإلرلذفملضذسسلسفالق صذفاينلدإليسداذلل

 ا  لدرابهلدرصلسي للفص ليللا يسكذف لهدر رذسه لس كذفري لهدرسه ل له يًحلدرشسكفتلدر لل

ل". ا ف  لدررفري 

هقذذالد ذذ سراتلانل قذذهخلدر ذذرهاي لسذذ ر لعاذذا فلقذذساتلدرلسذذسليذذلللياذذ  لليذذثلالل ه ذذال

 نشسدتلر ساي لدر رهاي لرلهه فليلل لفسس ل يسدنلهسه يفلهدررذسدملدق صذفايف  له  ذفهزل ا ذفبل

هاللي ذذ سرالانل:ل"ه  ذذ  سلدرصذذليب لر قذذه .لك ذذفل كساذذفل ذذفسقف ل ليذذهنلسس يذذ ليه يذذف  ل(ل30)اهسذذ ل

 كهنله الدرلهه لا ي ذ لد بذفمل ذرهايلسه ذلل سلذهسلاثاذفالزيذفس لد  يذسل ل ذالسذنل ذل فنلهرذلل

هرللدرر الدر رهاي لهدر  نه لعنلدر ل لدالق صفايلدرابهلليذللسذًاا لر ه ذكهلقسذ لشذ سين ل

ل". ليفسلاهالسد لل021ص ل ر لهدرر زلدركسيسليلل يزداي لسًاالدر يله
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 نلد  ذذهدملدرابهيذذ ل هلرذذتل رذذ لهذذ الدرزيذذفس لهدا ظذذستلا فئ  ذذف لهصذذفايتلدالبذذف ل

در لل ذ قا  فل"لدرسشه "صفاسدتلدر رهاي ليللايفسلدر فضل له هقرتلانلزيفا لا رفسلدرابهلهلل

ل لدرسه ذي  لشذسدالد  ذل"لسشذه "ه نل.لدر رهاي ل ر لسه يفلر ساي ل هدقب فل ذنلدرشذسملد ه ذه

س يه ل اد لاللي كنل قفسا  فلسزيفا لد  ذرفسلدرابهيذ  لهرقذالاثيذسليذلللياذ ل هضذه ل"لسشه "هلل

د  لل ل نلد  يسل ل السنل ل فنلههلايضف لدر  نه لعنل ل لد  لل لايضذف لسصذب  ل"لسشه "

هقذ لدرسه ذلليللك لد لهد لرخل  سلد  هسلعل ل فل شذ  للدر ذرهاي  لهسقذللدر .لهزيسد لرلايف 

 نلالادثلدرشذسملد ه ذهلك ذفلهذه لهيذللدرهدقذسلدزادال صذلسف ليذللل فيذ لدرلكه ذ لدر ذهسي ل ذنل

ل.در   هعفتلدإلسهفسي لدر للع لتلعل ل ا يسل هسيفلس أييالهاعخلقهسلهدر رهاي له سكيف

 لههذهل4102رقالظ سلاللقف لانل لبي لدر ذرهاي لرصذفاسد  فل ذنلدرذابهلدرلذفخليذللايذفسل

ثل ه ل س ل ا لل   لاش س لرخليكنل لبيضذف ليرليذف  له ا ذفلا ذسد ل ذرهايف لادلليذف  لي رلذملا سليلا

ل.(04)س هزيسلدرابهلدرلفخلل ال  هلسفتلدرهفق له صايسلدر ا  فتلدرابهي ليللدر رهاي 

 نلدر سههليلل صايسلدرذابهلدر ذرهايلكذفنلقذالصذسلتلسذ لدر ذرهاي لاب ذ فل رذ ل اظ ذ ل

"Joint Oil Data Initiative JODIلهدر ذلل ضذذخل"در سذذفاس لدر شذ سك لر رله ذفتلدرذذابهل 

ه ذفلاعلاذتلعاذ لدر ذرهاي لرشذ سلايذفسل.لهعاال نل اظ فتلدرهفق لدررفر ي لدر رسهي لIEAاهس له

ل:ههلدر فرلل4102

 مليون برميل يوميا  

ل.دإلا فبلرش سلايفس لهههلاعل لسقلي ل نلش سلاي فنل01,333 -

 ليذذهنلسس يذذ ل(ل7,737)ساذذ لسفر صذذايسلراي ذذفنلهدرسذذفرهلدر صذذايسليذذللايذذفسل قفل0,232 -

 .يه يف ل

 ليهنلسس ي ليه يذف  لهاعلذ ل(ل4,4)در كسيسلدر للللرلابهل قفسا لساي فنلهدرسفرهلل4,211 -

 %.41 نل كسيسلدررفخلدر فضلليللايفسلسلهدرلل

.ل ليهنلسس ي ليه يف ليذللاي ذفن(ل1,328)درلسملدر سفشسلكهقها ل قفسا لسك ي لل1,077 -

 .هك ي لدرلسملقال كهنلاكثس

سفإلضذفي ل رذ ل) ليهنلسس ي ليه يف ل هذال رذ لدرلذزينل(ل1,340)در   ه لهدرسقي لل01,104

هرل ذذرهاي ل  كفايذذفتلكسيذذس ل ذذاد لرللذذزن ل ذذهداليذذللدرلقذذه لاهلدر ذذهدا لاهل(.لدرلذذسملكهقذذها

 ريذملدإلا ذفبل ليهنلسس ي ل  اسف ل ي ل شفك لقال(ل311)در صفيل له زيالدر ر لدرلزاي لعنل

 .هدر صايس
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رل ذرهاي ل"لدرس ذ ي "اهالانلاهضحلهافلانلاسقفخلدإلا ذفبلهدر صذايسلاعذًا لهذللد سقذفخل

هانلدركثيسل نلدر رله فتل شذيسل رذ لانلدإلا ذفبلهدر صذايسلدر رلاذفنل ذنلدر ذرهاي  له ذفلاقذ ل ذنل

 ليذهنلسس يذ ليه يذف  ل(ل00,7)د سقفخلدربرلي لدرلقيقي  ل  ل نلدرقاسدتلدإلا ف يذ لرل ذرهاي ل قذفسال

ل.ه ا فل زياليلل حسدملدر هملدررفر ي لهسك يفتلالل رلنلعا ف

 لهدرذ يلاا ل رذ ل4102را   سليللدرلذايثلعذنللفرذ لدإلا ذفبلدر ذرهايليذللشذ سلايذفسل

ل.زيفا لا رفسلدرابه

 رذذذ لل اا ل هقذذذ لدركثيذذذسل ذذذنلدر صذذذفيللدرصذذذياي ليذذذللايذذذفسل حذذذسد لدإلاد ذذذ لدر ذذذاهي 

 ليذهنل(ل4,2)يسلدر رهايلرلصينلك فل نلدر ذر لدر ذرهاي ليذلل كسيذسلدرذابهل سلذهلدالبف لدر صا

سس ي ليه يف  ل هدالرً   ً لدرادللللاهلدر صايس لهر  دلعاذا فلسيرذتل رذا ل كسيذسلدرذابهل ذنل

 ليذذهنلسس يذذ ليه يذذف  ليإا ذذفلزداتل ذذنل صذذايسلدر ا  ذذفتلدر كذذسس لسذذاال ل ذذنل(ل4,2) رذذ ل(ل4,4)

ل. صايسلدرابهلدرلفخ

 نلدر ذذرهاي لهذذللاكسذذسل  ذذ  ل لرلذذابهليذذللدرشذذسملد ه ذذه ل(:ل"د  يسكيذذ )لEIA قذذه ل

 لههذذهل ذذفليرذذفا ل قسيسذذف لضذذر ل4103 ليذذهنلسس يذذ ليه يذذف ليذذلل(ل4,2)يفر ذذرهايينلي ذذ  لكهنل

هضذ نل.ل له ر لس سالدرا هلدرصافعللدررفرللعااهخ لهاعخلا رفسلدرذابه4111د   ًك خلر ا ل

لذذسملدرذذابهل سفشذذس لر هريذذالدرك سسذذفا لليذذثل نلدرغذذفزلدرهسيرذذللهدرذذابهللدال ذذ  ً لدرذذادللللهذذه

ل.(04)"حيسلكفييينلر هريالدرك سسفالر دل ل ألدر رهاي لرلسملدرابهلدرلفخلfuel oilد  هال

سلذهللذهدرللل4103-4112 نل را لد  لادخلدرابهلدرلفخلكهقهالر  دلدرغس لسذينل ذا لل

 ً ليذلللذسملدرذابهلكهقذهاليذللدرشذ فالريصذ ليذللكذفاهنليق لدال ذ .ل ليهنلسس ي ليه يف ل(ل1,2)

 ليذهنلسس يذ ليه يذف لك رذا ل(ل1,7) ليهنلسس يذ ليه يذف  لثذخليس بذسل رذ للذهدرلل(ل1,3)درثفالل ر ل

 ليذهنلسس يذ ليه يذف  ل(ل1,2) لهيص ليذللآال رذ للذهدرلل(يللاش سلدرصي )ايله ل-سينللزيسدن

ل.4102ي لهي هقسلانلدال   ً لكفنلاكثسل نل ر ليللص

 له لهذهلر ذفلانل(GW)كيكذفلهدتلل28 نل هريالدرك سسفاليللدر رهاي ليص للفريف ل ر ل

ل4104ه نلدال   ً لدرادللللدربرلللرلك سسذفال ضذفع ليذلل.ل041GW ر لل4134 ص ليلل

 لر ذذاللف ذذ لدرلذذا فتل(kwh) ذذفع ل/ ليذذفسلكيلذذهلهدت(ل434) لههصذذ ل رذذ ل4111عذذنل ذذا ل

ل.عي لهحيسهفدر ااي لهدرصافعي لهدرزسد

هدرغذفزل.ل ر سسلدر رهاي للف حلاهر ليلل ا فبلدرغفز لهههلدرغفزلدر صذفلالإلا ذفبلدرذابه

هدر ذذرهاي ل لذذسمل.لدر  ذذ ر  ليرليذذف لالليكبذذللر هريذذالدرك سسذذفالهدرصذذافع لدر فئلذذ لرلس سهكي يفهيذذفت

خل كرذاليذلل سريذهنلقذا(ل3,0)  ل نلدر ذرهاي لد ذ  لكتل.لدرغفزلهاسد  لهههلا سلاللي كنل ب ذيسا
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 ذنلدرغذفزل%ل71 ليفسدتلقاخل كرذاليه يذف  لهدرذ يلي ثذ للذهدرلل(ل01) لايللهدرلل4103 ا ل

هر ذذ دل ر سذذسلدر ذذرهاي ل ذذنلدرسلذذادنلدر ذذلل لذذسملدرغذذفزلدرهسيرذذللهذذاسد  ل.لدر صذذفلالدر اذذ  لرذذاي ف

ل.ل ال قسيسلرلسا لدراهرل

إلا ذذفبللoffshoreلههاذذف للههذذف لرل ذذرهاي لر هذذهيسللقلذذينلحذذفزيينليذذللدر يذذفالدرسلسيذذ 

هدر ذند لدرذ يليهذسللاب ذ لادئ ذف ل.ل- ليهنلقذاخل كرذاليه يذف ل– ق مليه يف ل(ل4211)درغفزلسهفق ل

ر ف دلالل  ل لدر رهاي لدإل سدادتلدرًز  لإليقف للسملدرغفزلدر صذفلالهذاسد  لهد ذ يسدالدرغذفزل

ل.درهسيرللر السقي للف ف  فل نلدرهفق لساال ل نللسملدرابهلدرلفخ

هس ذذسالدس بذذف لك يذذفتللذذسملدرذذابهلدرلذذفخل حذذسد ل هريذذالدرك سسذذفا لهر ذذالدرلف ذذ لهذذ دل

در  ذذ قسلي لدر  زديذذا لرلك سسذذفا ليذذإنلدر ذذرهاي ل  ذذيسليذذلللهذذهلإلاشذذفال لهذذفتلك سسذذفالش  ذذي ل

 ذذنل(ل2GW) له(08GW) له لهذذ لاههيذذ لر هريذذالدرك سسذذفالس ذذر ل(20GW)س ذذر ل رذذفا ل

ل.renewable energy(04) صفاسلالس ل نلدرهفق لدر   اا ل

 لههذذلل ل ذذ لثفرذذثلاكسذذسلدل يذذفهللاقذذايلعذذفر لليسلذذهل4102رقذذالاللذذتلدر ذذرهاي لعذذفخل

ا فلدالل يفهيفتلدراقايذ لرلذاه لدرللي يذ ل.ل ليفسلاهالس لسرالدل يفهيفتلدرصينلهدريفسفن(ل770,7)

فتلاعلذ لد لس لي للقليل ل ذاد ل قفساذ لسفر ذرهاي  لهالل ه ذالايلاهرذ ليي ذفل قذسلضذ نلدل يفهيذ

ل.(4) ليفسلاهالسد لل82اهر ليللدررفرخ لآلسهفلدراا فس لهدرسفرغ لدل يفهيف  فلدراقاي للهدرللل41

هكفنل نلدر  كنلانل كهنلدل يفهيفتلدر رهاي لاعل لسكثيس لرهاللقيف  فلسشذسدالد  ذلل ل

درقذسنلهالنلا لاثلعنلدر اهدتلدرقليل لدربفئ   لهرذيحلعذنلدرسسذسلد ليذسل ذنل)سصهس ل    س  ل

در فضذذللهدرذذ يلكفاذذتلييذذ لدر ذذرهاي لدر  ذذه لدرذذسئيحلرللذذسهالد  يسكيذذ ليذذللدرشذذسملد ه ذذه ل

يذذلل%ل07سليذذثلدس بذذسلدإلابذذفملدرر ذذكسيلرل ذذرهاي لسا ذذس ل(.لسصذذهس ل سفشذذس لاهلحيذذسل سفشذذس 

ل ذذذال ذذذفلقفرذذذ لالذذذاثل قسيذذذسلرل ر ذذذالدرذذذاهرلل سلذذذفثلدر ذذذًخليذذذلل(ل4102عذذذنلعذذذفخل)ل4102

سلغذتلل4102 دلدر قسيسلانلقي  ل يزدايذ لدر  ذلحلدر ذرهايلدإل  فريذ لر ذا لهقف له.ل(07)  هك هرخ

هاس سلدر ر اله الدرزيذفا لدركسيذس  ل رذ لدرصذسدعفتليذللدرشذسملد ه ذه ل  ل.ل ليفسلاهالس(ل81)

 ل4102ري  كسلدرقفسئلسأااذفلا لذاثلعذنلعذفخل.ل ر سسله الدرزيفا لسأا فلد كسسل نلاهع فليللدررفرخ

ايقسلاهرذ ليذلل"سراليلللسس فلدر ا س لضالدري نل"لاحا لاهر ليللدررفرخ" رهاي لليثلرخل ال لدر

در لل ضذ ل"لعفصب لدرلزخ" لر ا سل  يسلدرسا لدر ل ي لر  دلدرسلالدررسسللدر فس ليللل ل ل"دررفرخ

 سر لاش سلعل ل عًا ذف لعلذ لدرذسحخل ذنلقذه لدر ذرهاي لانلدرلذسالرذنل هذه لاكثذسل ذنل ذسر ل

ر فلدا يفسلدر قفه  لدري اي لرللسا لهالنلدآلنليذللا فيذ لدرشذ سلدر ذفسسل ذنلسذائ فلايفخ له ي خللً

 نل    سدسلاعخلدر رهاي لرل  فعفتلدر  ذلل لليذلل ذهسيفلهدررذسدمليذللعذفخل!!.لهرخل ا  لدرلسا
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يلللسال    س ليللدرذي نلرذنل ا  ذلل ا ذفلقسيسذف  لل4102سفر ًللهدر ف  لهالهر فليللل4102

ا لدرابقذذذفتلدرر ذذذكسي لكثيذذسد لهذذذ دلدررذذفخ لهدرذذذ يل ذذذينثسليذذلل يزداي  ذذذفلدرلفريذذذ ل ذذينايلدرذذذ لزيذذف

ل.هدر   قسلي 

هدر ذذند لدآلن ل ذذفل ذذا ل ذذأثيسل رذذ ليذذللدالق صذذفالدر ذذرهايلعلذذ لضذذهال ذذااللد  ذذرفسل

رالذذفه لانلالقذذللسرذذ ل!.لدرابهيذذ  لهدرذذ يلكفاذذتلدر ذذرهاي لاب ذذ فل ذذسس له لسكذذ لهد ذذ  سدسا 

ل.درضهالعل له دلد  س

لذً لد شذ سلدر ذ  ل(لدرساذ لدر سكذزيلدر ذرهاي ) لستل ن   لدراقالدررسسذللدر ذرهايل

 ليذفسلاهالسل ذنلثسه  ذفل(ل71) ل فليص ل رذ ل(4102ايل ا لاي فنل ر لاهدلسلايله ل)د ليس  ل

در هاع لرا ل ل ل لدر ن  فتلدر فري ليللدررفرخ ليلل يفملدر  لك لرل يهس لعلذ لدرر ذزلدر ذفرلل

للدر يزدايذذ  له  هيذذ للسس ذذفليذذللدرذذي ن لل ذذال قذذف لاشذذسلعلذذ ل هقذذسلسلذذه سسغليذذللدر  اذذف لليذذ

هاشفسل قذف لسلذه سسغلايضذف ل رذ لانلدالل يفهيذفتل ذنلدر ذاادتلد  اسيذ لدر ذلل.ل(08)48/2/4102

يلل  هزل نلدررفخلدر فسي لر ص ل رذ ل%ل01 ل بظلس فلدر له لدراقاي لدر رهاي  لقال ااتلسالهل

ل.4102 ليفسلاهالسد ليللآال(ل737)ازهال لعنلل ليفسلاهالس(ل000)

يذلل قذف لاشذس  ل"لThe Economistدإليكهاه  ذتل"هيذلل ذيفمل  صذ ل شذيسل  لذ ل

 ذنلدر ذهدهاينلل ذفس ليذلل"لدر ذرهايينلدررذفايين" رذ ل كسذالشذسيل لهد ذر ل ذنلل3/2/4102يلل

 ذذا لدر ذذا ل ذذالسد  خليذذلل ذذهملد  ذذ خلدر لليذذ  لد  ذذسلدرذذ يلاا ل رذذ لل ذذفس ل  ذذ  س لعلذذ ل

ل ذذالدإليكهاه  ذتلاقذذً ل%ل31در س رذذللسذأكثسل ذنل"لدر ذاده "ليذثلدالبذذ ل نشذسل.لدر فسيذ 

هي هقسلصذااهملدراقذالدرذاهرلليذلل قسيذسل افهر ذ لدربفيافاشذ ل ذفي ز ليذلل قذف ل.لعنل هقسلسله سسغل

 ذذنل%ل41اشذذس  ليذذللشذذ سلايلذذه  لانليصذذ لع ذذزلدر هدزاذذ لدر ذذرهاي ليذذللدررذذفخلدر ذذفسيل رذذ ل

ل.(08)در للللاف   ف

دإللسفسيلد  يسكذللدر  لصذ ليذللدرشذنهنل"لCNN لل نل نل"هل ال قسيسلر هقسل

يذللدررذفخلدر فضذل لر سلذهللصذ  فل%ل07در فري  ليإنلدر رهاي لسيرذتل هدزا  ذفلدرر ذكسي لسالذهل

.ل ذذنل   ذذ ل يذذسدادتلدر هدزاذذ %ل81 له شذذك ل يذذسدادتلدرذذابهل%01 ذذنلدراذذف  لدر للذذلللذذهدرلل

 ل ذسلا ذهل%21 ر لدر   ه لدررفرللرلسهفر ليللدر ذرهاي  ل  ل سلذهلسهفرذ لدرشذسفالهيشيسلدر قسيسل

دق سل ذذفلصذذااهمل"ل صذذًلفت"هيشذذيسلدر قسيذذسلايضذذف ل رذذ ل.ل ذذاهيف ل%ل2اشذذهلرلقذذه لدررف لذذ ليسلذذهل

دراقذذالدرذذاهرللعلذذ لدر ذذرهاي ل  ضذذ نل رغذذفالدرذذاعخلر ذذرسل سيرذذفتلدر شذذ قفتلدرابهيذذ ليذذللدر ذذهمل

 ذذذالدررذذذف لينليذذذللدرقهذذذف لدررذذذفخ لهزيذذذفا لكبذذذفا لدال ذذذ ث فسدت له ه ذذذيسلدر لليذذذ  له قلذذذي لسهد

دإليسدادتلحيسلدرابهي لعنلهسيمليس لضذسدئال ايذا  لاهر ذفلدرضذسيس لعلذ لدرقي ذ لدر ضذفي  ل
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"لدإلصذًلفت"هيس لدرصااهمليذلل قسيذسا لانل ذنلشذأنلعذاخل هسيذمل.لهدرضسيس لعل لدررقفسدت

 ل رذذ ل(ايلدرهادئذذسلدرلكه يذذ لسرذذال ازيذذ لدرذذاينلدررذذفخ)كذذ لانلي لذذه لصذذفيللدرثذذسه لدر فريذذ لرل  ل

ل.(08)4108در لسي ليللعفخل

يذلل قذف لاشذسال هقذسلسلذه سسغللHSBCهيس لدالق صفايل في هنلهري ز ليلل صس ل

 لدع  فاد لعل ل لللين لانلد  لادخلدر ذرهاي لدر  زديذالالل يفهيف  ذفلدراقايذ ليذلل48/2/4102يلل

ك ذذفل لذذاثتل.ل هدزا  ذذف ل ذذنلشذذأا لانلي ذذاال صذذايب فلدإلئ  ذذفالدرلذذفسب لرغذذس ل قلذذي لع ذذزل

عذنللهذهل ذرهاي لإلصذادسل ذاادتلل2/8/4102صليب ليفيافاش ل في زليللعااهفلدرصذفاسليذلل

هاعلاذذتلدر ذذله لدراقايذ لدر ذذرهاي ليذذلل  ذذهزل.ل ليذذفسلاهالسلا فيذذ لدررذفخلدر ذذفسي(ل47)ايذنلسقي ذذ ل

هالسل ذنل ذاادتلدرذاينلدرذادللللرل ذس لد هرذ ل اذ ل ليذفسدتلا(ل2)در فضل لعنل صادسل فلقي   ل

ل.4117

 لسل ذذالصذذذليب ل4100ه هقذذسل صذذذسييهنلانلي  ذذالسساذذذف  لدال ذذ ادا لهذذذ دل رذذ لعذذذفخل

دربفيافاش ل في زلاب  ف له شيسلدرصليب ل ر ل صذسدسلدر ذرهاي لعلذ لعذاخللبذ لدإلا ذفبلدرابهذلل

رابهيذ ليذللد  ذهدملدررفر يذ  لهال ذي فل لرلايف لعذنللصذ  فلد(هسفر فرلل ا فبلابهلسقي لاه لاهس )

ل!!!.يلل هد   ل افي  فلدر ايال ا  للدرابهلدرصلسيليللدرهاليفتلدر  لا 

ه قذذذه لدرصذذذليب لاعذذذًال نلسساذذذف  ل صذذذادسل ذذذاادتلدرذذذاينل ذذذيغهلل ذذذزاد ل ذذذنلع ذذذزل

در هدزاذذ  ل  ذذ ريا ل صذذسيلف لرذذهزيسلدرذذابهلدر ذذرهاي لعلذذللدراري ذذلليذذللكذذفاهنلد ه ل ذذنلدررذذفخل

ا ذذ هيسلانلاق ذذس لدر ذذف  لهانل.ل نلع ذذزلدر هدزاذذ ل ذذيكهنلا ذذسد لهدقرذذف ل:ل" فضذذل للذذينلقذذف در

ل.(08)"!!ال بظلسفل يفهيف افلدراقاي  لاهلا  ر  ل زاد ل ا ف

هسفربرذذذ لقف ذذذتلهكفرذذذ ل ذذذ فااسالااذذذاسهسزلس لبذذذي لدر صذذذاي لدإلئ  ذذذفاللرل ذذذرهاي ليذذذلل

هرخل   سرالدرهكفرذ ل لبيضذف ل.لدر  لك ل لسرالانلدس بسلدرر زليلل هدزا A+ ل ر ل30/01/4102

 ضذذفييف ليذذذللدررذذذف ينلدرقذذذفا ين ل  دلع ذذزتلدر  لكذذذ لعذذذنل لبذذذي لدرر ذذزلسشذذذك لكسيذذذسله يقذذذف ل

 ذذنلدراذذف  ل%(ل00)هقفرذذتلدرهكفرذذ ل نلدرر ذذزليذذلل هدزاذذ لدر ذذرهاي لسلذذهل.لد ذذ  سدساليذذللدرا ذذه

 ذسالدر سذههلدرلذفاليذلل له رذ لس4102يذللعذفخل%(ل0,2)درقه للدإل  فرل ل قفسا لسر زلقاسال

سذلل)هقف لهزيسلدر فري لدر رهايلهل الدر .ل(ا-08)(دررسسللBBCسللسلل لل)ا رفسلدرابه لهيمل

 ل نلقذسدسلهكفرذ ل ذ فااسالااذاسهسزل لبذي لدر صذاي ل0/00/4102ايضذف ليذلل(لسلل للدررسسذل

ل.(ا-08)دإلئ  فاللرل رهاي لا سلحيسل سسس
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فسلدرذذابه لههذللدراهرذ لد حاذذ  لهدر ذللاللذذتلهذ دلهذهلهدقذذسلدر ذرهاي ل ثذسلدالبذذف لا ذر

لسالدري نلسشسد  لهق ه ل  افهي  لها ذس لرلقذفسئل قذايسللذف لاهرذ لدإل ذفسدتلشذسيك  فلدربرفرذ ل

ل.يلله الدرلسا

هركنله لهاف ل سالدق صفايلياعهلدر رهاي لراله لدري نلهياير فل ر ل صسدسهفلعلذ ل

ل ذ لدآلن لهسرذال ذسر لاشذ س لهذهليقذهل ذا يسللدال   سدسلسفرلسا لعل لدرسحخل نلانل ذفلع ل ذ 

شف  لرلي نلهق  ل  فعللرشرس لهاحلس خل نلدر اايينلدررذز  لهرذخل  ذ هسلانل لقذملايذ لا فلذفتل

ل!.ي  لهاف ل ساللبللحيسل رلنلعا لر  الدرلسا .لد  سد ي ي 

 نلاكسذسل لذزهنلابهذلليذللدررذفرخليقذسل"ل ذكفيلايذهز"كشبتل له لدر لبزيهنلد  يسكي ل

ه  دل.ل  ذس(ل0811)للدري نلهي  الق خل ا ل ر لدر ذرهاي  لس ذزالس ذيهل اذ  لهيقذسلعلذ لع ذملي

 ليذإنل-ل ال فل فالسلسسل كفيلايذهز– نلدر لزهنلدررفر للرلابهل%ل32كفاتلدر رهاي ل  ل ل

دري نل  ل ل قادسلدالل يفهيفتلدر رهاي لاب   لهيضذي لدرلسذسلانل اذفهملدرذابهل قذسليذلل اذفهمل

هاثذفسلدر هضذه لسرذ لدرضذ   لهركاذ ل.ل(02)ينلدر رهاي لهدري نليذلل لفيظذ لدر ذه درلهثيينلس

درلذسالدري ايذ لدرلفريذ  ليلذهلكذفنلد  ذسلكذ ر لر ذف دلرذخلا ذ سلسذ ل ذنل"ليسقرذفت"دع سسل زاد ل نل

لقس  

 لذذاثلعذذنلدرلذذزينل.ل(00)درلسافايذذ ل قذذفال ل   ذذف لعذذنلدر هضذذه "لد لسذذفس"اشذذستلصذذليب ل

ل.ق لدر رهاي لسفري نليللا هسلعايا لالفه لانلاه زهفدرابهللاعًالهعنلعً

ل ذنلعذفخل ل0232رقالشاتلدر رهاي ل ا ل أ ي  فلدركثيسل ذنلدرلذسهالعلذ لدرذي ن لدس ذادا 

 لهدر ذذلل( يذذزدن لهع ذذيس لها ذذسدن)در ذذللدا  ذذتلسذذفل ً لدر ذذرهاي لرل لفيظذذفتلدري ايذذ لدرذذثًثل

ك ذفلااتللذسهال!.لدرصذلفي لدررفر يذ لعا ذفلشذيئف لل  سيليي فللفريف لدش سفكفتل سلدري ايذينلالل ذ كس

ا ذفلدررذاهدنلدرلذفرللي ايذ لهدضذحل.لدر سريايفتل ر لدل ً لدر ذرهاي لر ذايا للدرهايرذ لهدرشذسهس 

ل(.رلهصه ل ر لسلسلدررسا)هههلدر يهس لعل ل لفيظ للضس هت ل

ي  ل لدري ن لهلصهصف ليلل لفيظفتل أسالهدر ذه لهلضذس هت لهدلذاد ل ذنلاضذلخل

هقاستلاسلذفثلعل يذ لهشذسكفتلعفر يذ لرل اقيذالااذ ليبذهملابذهلدرللذي لكلذ ل.لل يفهيفتلدرابهي دال

هههل فليب سلدر  الدر  هدص ل نلاهر لدرهصفي لدر رهاي  له ا لثًث لعقذهالعلذ لد قذ  ل)!!!(.ل

ل.ررسقل لاي لد  بفا لرلي نل نل لزها فلدرابهل

عل لد  يذفزللذملدرر ذ ليذللشذسملل0272 نلشسك لا يالدرابهي لدإليهفري للصلتل ا ل

اعلاتلدرشسك لدك شفيفتلهدعذا ليذللاكثذسل ذنلل0284هيللعفخل.لدري ن لهسفر لاياليلللضس هت

درذي نلدر اذهسلل) هقس له خلدإلعًنلعنل ر لسهد ه لدإلعذًخلدرس ذ للراهرذ لدرذي نلدراي قسدهيذ ل
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ف  لرلشذذسك لدإليهفريذذ  لهركذذنل ذذفللصذذ لهذذهلدالا ذذلفالدر ذذسيسلهدر بذذ(.لقسذذ لدال لذذفال ذذسلدرشذذ ف 

هدرذذ يل سذذينل ذذسس ليي ذذفلسرذذالانلدرشذذسك ل رسضذذتلرضذذغههل قلي يذذ لهاهريذذ ل ذذنلا ذذ لدر هقذذ لعذذنل

هي سلدر ذسالانل رظذخلد ذ  ً لدرذابهليذلل يهفريذف لهذهل ذنلدر ذرهاي  لك ذفله نلدرشذسك ل.لدرر  

در اذهسلل)ي نلاسس تلعقهاد لكسيس ليللدر رهاي لقس لانل رلنليللهقتلاللذمل   يذالع ل ذفليذللدرذ

ل(.ليا د 

عذنلدرلفس يذ لدر ذرهاي  لانلر اذ لعليذفل"لهيكيلذيكح"كشبتلدرهثفئملدر  سس لعسذسل هقذسل

شذذكلتلسسئف ذذ لد  يذذسل ذذلهفنلعسذذالدررزيذذز لدرذذ يلكذذفنليشذذغ ل اصذذالهزيذذسلدرذذايف لهدر كلذذ ل

سفإلِشذذسد لعلذذ لدرذذي ن لهعضذذهي لهزيذذسلدرلفس يذذ لدر ذذفسمل ذذرهالدربيصذذ لهسئذذيحلدر لذذفسسدتل

هكلبتلدرل ا لسفرر  لعل ل شسه لهاي لشذملقاذف ل ذنلدرللذي لدررسسذلل رذ لسلذسلدررذسال,لنهآلسي

 ذنللذذً ل لفيظذ للضذذس هت لسغيذ لدال ذذ غافالعذنل ضذذيملهس ذزلاهال  له ضذذيملسذفالدر اذذاال

هر  دلده  تلدر ذرهاي لكثيذسد ل.لهرخل هضحلدرهثفئملد  سفالدر لللفرتلاهنل ابي لدر شسه .لايضف ل

 ل"درذسئيح"در لفيظ لسيالدرقهدتلدر رفاي لر فليللدرهقتلدرلفضس له ل  فلع ليذف للسأنلالل كهنله ا

هيذللاهدلذسلآالدر فضذلل.ل لهسرلخلدر رهاي لقس ليذسدسال ذنلدرذي ن"درقفعا "عسالسس ل اصهسل ر ل

هقسلس ف لاع ف له  فسل نللضس هت ليقي هنليلل ا  لعل لعسيض ل هفرالدر لذ لدر ذرهايل

سضخللضس هتل ر لدر  لك  لد  سلدر يل فال  زد اذف ل ذسل  ذسيسلدرلهذ ل ل فنلسنلعسالدررزيزل

يلل احلدر ا ي لدر رهاي ل ر لعاالكسيذسل ذنل ذكفنلدر اذفهملدرلاهايذ  لدرذ ينليا  ذهنل رذ لقسفئذ ل

ل.يلللضس هت

ا فل فلي رلملسابهل لفيظ ل أسا ليلقذالاللذتلدرهاليذفتل.له دليي فلي رلملسابهللضس هت

ه رذذ لسرذذا فل سذذينلانلا فيذذ لدرلذذسال.لفتلدرقذذسنلدر فضذذلل رذذ لدر ذذفل لدري ايذذ در  لذذا ليذذللث فايايذذ

دإليسدايذذ لرذذنل كذذهنلسإ ذذقفهلدراظذذفخلدإليسداذذل ليشذذرسلد  يسكيذذهنلانلهاذذف للهذذسد لي ذذاال-دررسدقيذذ 

 صفرل خليللدرللذي  لهسفر ذفرللي ذاالدر ذهدسالدرابهيذ  لرذ دلقذسستلدرهاليذفتلدر  لذا لدر اقيذالعذنل

ه ارذف لإلثذفس لل ف ذي لدر ذرهاي  لاهكلذتل   ذفتلدر اقيذال رذ لشذسكفتلصذغيس  ل.لدرابهليللدري ن

هدر ذذللكذذفنلرسئي ذذ فله فرك ذذف لعًقذذ لسفر لذذفسسدتلدر سكزيذذ  ل)د  يسكيذذ ل"لهاذذت"اسسزهذذفلشذذسك ل

ااتلدرلههدتلد  يسكي ليللدر قفسال سلدرذي نل رذ ل(.ل ضفي ل ر لكها لصايمل هسبلسه لد ا

 ذهسبل(ليذلللياذ )كه  لدري اي  لليثلاعذللافئذالدرذسئيحلد  يسكذلللههدتل  فثل ل نلقس لدرل

 لهكذ ر لرهضذسلدرل ذسلد  ذفحلر ساذ ل0280سه لد ال ر للب لدي  فلل صبف ل أساليللعذفخل

هرخلي لبظلسه لد العل لدر صذسيحلسذأنلهدشذاهنله ذاتل.لدر بفس لد  يسكي لدر اياليللصارفا

ه لانلدل يفهيذفلابهيذفلضذل فل ذخل ك شذفي ليذلل لفيظذ لهدر بذس!!.لسايً لعنلابهلدرللي لدر ل  ا
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در ذذه  لهاعلاذذتلشذذسك لهاذذتلد  يسكيذذ لدالك شذذفيفتلدر ايذذا  لركا ذذفل هقبذذتليذذهسد لعذذنلاع ذذف ل

انلالذالدر يف ذيينلدري ايذينلدرذ يلعذفي ل لذ لدر سللذ لقذف لرصذليب ل.لدر اقيا لاهنل كسلرأل ذسفا

بهذل لهاصذسحل  فلذف ليذللدرذي ن ليضذلتلدإلسقذفالهدشذاهنلسرذالانلا اذتلدرسذاي لدرا:ل"ان"لد لسفس"

علي لك لزهنليللسفهنلد س  لهيسق لد  لاد  لسهذنلدرقذسدسلد  يسكذل لههفر ذفلد ذ  سل ذايمل

ل"!!درابهلدر رهاي ليًللف  لإلزعفبل لك ف

"لهفئلذ "ك ر لكفاتلدربسملدر هيي ي لرً  كشفيي لدر يهره يذ لقذالقف ذتلسفك شذف لك يذفتل

هانل.للضذذس هت لشذذسه  ل ذذأسا:ل نلدر اذذهسل للصهصذذف للضذذس هتله ثلذذث ذذنلدرذذابهليذذللدرذذي

د  غً له الدرثسه ل نلقس لدراظفخلدالش سدكللدر هدرللر ه كهليللدرذي نلدر اهسيذ ليذلللياذ لكذفنل

هكفاذذتلهذذ الدالك شذذفيفتلهذذلل لذذا ل.ل ذذيغيسل ذذهدزينلدرقذذه لسذذينلشذذهسيلدرذذي نلرصذذفرحلدر اذذها

ل.سينلشهسيلدري ند  سفالدر للع لتليلل عًنلدرهلا ل

قف تلهزدس لدرابهلدري اي لس اشذيهلع ليذفتلدال  كشذف لدرابهيذ ليذللل4102يللسادي لعفخل

هسرذال".لصفيس"عاال نلدر لفيظفتلدري اي  لسيا فلدر ه  لدر لل خل لزي  فلرلشسك لدرابهي لدري اي ل

اذذتله ذذهالي ذذس لقصذذيس ل ذذنلدر  ذذحلدر يذذادال لسهشذذسلسأع ذذف لدرلبذذسلهدال  كشذذف لد هرذذل لهاعل

رل هقذ لعذنلدر اقيذاليذللدر ذه  ل"لصذفيس"هدضذهستل.ل  كفايذفتلهياسهكسسهايذ لابهيذ لهحفزيذ 

سرالانلسذااتلدر ذرهاي لسهذسالدرر ذف لدري ايذينله لسيذ لدرقسفئذ لدر هدريذ لر ذف لعلذ لدرذسحخل ذنلانل

ل.(00)كيله  سد ل نلدرلاها(ل21)درشسك لرخل ص لدرلاهالدر رهاي لهاسقتلدر اقيالعل لسرال

 أ لهاف ل فلهللاق ل فل سمل نلكًخ ليك فلاس لانل  يسل ذفل ذفالاعذًالع ذه ل ليلذخلا

هركذنل ذفلهذهلاكيذالهذهله ذهال  كفايذفتل يذا ل.ل  كسل فهي لدالل يفهيذفتلدراقيقذ لاهلل ذ لدر قسيسيذ 

رلذذابهليذذللدرذذي ن لههذذهل ذذسالر ذذال لدر ذذرهاي لسإصذذسدسلهسفرلصذذه ليذذلل لفيظذذ للضذذس هت ل

ل. لدرقاف لدر شفسل ري فلاعًالساظسلدالع سفسال ي فلرهلال افل  أر

رلاسد فتليللدرسيف  ل رالسذنلع ذس لعذنل عذادال"لدرقسنلدررشسين"كش لسئيحل سكزل

ل.(02)اسد  ل  كف ل لرسسهلدرللي لدررسسللسلسد لسسلسلدررسال نللً لقاف ل فئي 

اهلقاذفلعلي ذفل لهاليذسد ل"قاذف لدررذسا"هقف له دلدرسفلث لانله دلدر شسه لكافلاهلذملعليذ ل

 ي اف لسفررفه لدر رهايلدرلفرللدر لذ ل ذل فن لهدرذ يلين ذ لانليك  ذ لدر شذسه ليذلل"لقاف ل ل فن"

.لهاضذذذف لسئذذذيحلدر ر ذذذالانلدراسد ذذذ ل ر  ذذالعلذذذ ل  ذذذفسلسئي ذذذلله  ذذذفسينلدل يذذذفهيين.لع ذذاا

عذنلله   هيسلقهسلهدإل فسدتلهدركهيتلانل صاسلابهه فلعسسله الدرقاف ل ر لسلسلدررذسا لسريذاد ل

كذخ له   ذاليذللد سدضذلل(ل221)هدراسد ذفتلد هريذ ل بيذالسذأنلدرقاذف ليسلذهلههر ذفل.ل ضيملهس ذز

  ذذسد  ل(ل021)كذذخ لهيسلذذهلعذذس لدرقاذذف ل(ل341)كذذخ لهيذذللد سدضذذللدري ايذذ ل(ل031)در ذذرهاي ل
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(ل81) نلدر قذذايسدتلد هريذذ ل شذذيسل رذذ لانلدركلبذذ ل صذذ ل رذذ ل:ل"هاضذذف ".ل  ذذسد ل(ل42)هدرغذذفهحل

كخل ذنلدر ذهدل لدرابهيذ ليذلل اهقذ ل(ل0411)ه دله نلدرقاف ل  ضي ل".لالسلركف  لدرقاف  ليفسلاه

كذذخل رذذ لدرذذي ن لهدر ذذلل  اشذذألعلي ذذفلدر ذذانلهدر ا  رذذفتل(ل711)درسسذذسلدرلذذفرلل رذذ لدر ذذرهاي  له

ههاذذف ل لهذذيهلر ذذانل ذذكاي لهصذذافعي ل.لدر ذذيفلي  ل ضذذفي ل رذذ ل شذذفسيسلدرهفقذذ له لليذذ لدر يذذفا

ل.ل ل فاسللدرقاف لر زدس لد   ف لهصيفا لدر بنهسليسدتلعايا لع

هاذذس ليذذللدرلذذسدئهلدر سيقذذ لسفر قذذف ل بسعذذفتلرلقاذذف ليذذللدر ذذرهاي لالذذاهفليذذ هال رذذ ل

لضس هتلثخل ر لسلسلدررسا لهدآللذسليذ هالرسلذسلدررذسالعذنلهسيذملُع ذفن لهك ذفليظ ذسل نل

هذللدالس بذف ليذللدرلبذس لهاذف ل شذفك ل ذ هد  لدرقاذف ل.لدرهسيملدر ل فسلههلدرذ يلي ذسليذللدرذي ن

لصهصذذف ليذذللدر فاذذالدري اذذللاهلدرر ذذفال ليذذأعل لدس بذذف ليذذللد سدضذذللدر ذذرهاي ليصذذ ل رذذ ل

  ذسد لعذنل ذهحل(ل711)  سد  لا فليللدر فاالدري اللاهلدرر فاللي صذ لدالس بفعذفتل رذ ل(ل311)

ل.شسه ه دله نلدرقاف ل  هيسل فلالليق لعنل ليهنليسص لع  لهيل ل ا لسافالدر .لدرسلس

سفر أكيال نل شسه له الدرقاف ل يكهنلع ذً ل سذفسد ليلذاخلدر ذرهاي لهدرذي ن لههذهل ذيكهنل

ل.د  ث فسد ل ياد لرل رهاي لهدري ن

علذذ لضذذهال ذذفل ذذس لهذذ لرلذذابهلدرذذاهسلدرسئي ذذلليذذللدع ذذادالدر ذذرهاي لعلذذ لدرذذي ن لاخل نل

هي لدري ايذ  لك ذفله نلدر ذرهاي ل نلد  سلير  العل ل قادسلدالل يفهيفتلدراب!.لاهسالير سسل فاسيف  

ل.عل لسلسلدررسا(لاهل لفيظ لي اي لكف ل ) ر  لعل ل ي فال هه لقاخلر فل

 5116ولسنة  5112الموازنة العراقية لسنة . د

دال لفايذ  لهركذنل ذا لاثلع ذفلي رلذملل4100هل4102ر افلهافلسصاال افقش ل ذهدزا لل

رغذذذس ل  ذذذ ي لقذذذسدا ل.لنلدر ذذذهدزا ينسفرصذذذفاسدتلدرابهيذذذ  لدر ذذذللهذذذللا ذذذفحل يذذذسدادتلهذذذف ي

در هدزا ين ليإاللدع  اتلدراهالسلساال ل نلدرذايافس لهسفر ذرسلدرس ذ للدرذ يلدع  ا ذ لدر ذهدزا ين ل

ايافس له ر ل  ذ يً لرل  فسرذ  ل ضذفي ل رذ لانلدرذهدسادتلدرابهيذ ل(ل0081)هههلانلدراهالسليرفا ل

ل.هللاصً لسر ل لدراهالس

ل

 ال فاصيل
وازنة مليار دوالر م

 النافد  5112

 5116مليار دوالر موازنة 

 (المق رحة)

 70,42 72,17 :تومالي اإليراداتي مندا 

 22,03 66,62 ابهي  -
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 %83 %80 ا س لدإليسدادتلدرابهي  -

 20,4 010,4 تومالي النفقات 

 42,1 40,2 العوز المخطط 

  22 20 (البرميل/دوالر)سعر النفط 

  مليون )كمية النفط المصدر

 (ل يوميا  برمي
3,3 3,0 

 ا فللهل ي فنل سكيف ل -

 :ه  ض ن
1,221 1,221 

 1,421 1,421 ابهلدإلقليخ -

 1,311 1,311 لقه لكسكه  -

ل

ايافسد لعسدقيف  لهههلا ذسل(ل0081)اًلظلانلهزدس لدر فري لدع  اتل رسد لرلاهالسليرفا ل

د ليذذسلرلذذاهالسليذذللصذذليح ل  لهذذهلدرذذسقخلدربرلذذللدرذذ يل  ذذ ل  ل ذذنلدرساذذ لدر سكذذزيلرقذذفالسيذذسل

-0444 ذه لي غيذسلدر ذرسلسذينلل-عاذالثسف ذ –هركنل رسلدر همل  غيس لهدع يفايف ل".لدر زديادت"

-3,3)ايل نلقي ذ لدرذايافسلدربرليذ ليذللد  ذهدملدررسدقيذ ل قذ لسلذاهال.لسينلدرسيذسلهدرشذسدال0421

فايذ  لهقذال   ذفهزل قفسا لسفر رسلدرس  للرلايافسل قفس لدراهالس له ر ليللدرظذسه لدالع ي%(ل2

ل. ر لسكثيسلك فللاثلقس لش هس

 ل ذنللذهل ي ذفن لهذهلك ذفلكذفنليذلل4100ك فلاًلظلانلك يذ لدر صذايسلدر  هقذسلر ذا ل

ل4102ايل هسيذملدال بذفملدرذ يل ذخليذللاهدلذسل.لار لسس ي ليه يف ل(ل221) لهيسلهل4102 هدزا ل

ارذذ لسس يذذ ل(ل421) رذذ للسذذينلدرلكه ذذ لدال لفايذذ لهلكه ذذ لدإلقلذذيخ للذذه ل صذذايسلك يذذفتل صذذ 

ارذذ لسس يذذ ليه يذذف ل ذذنللقذذه ل(ل311) له(ابذذهلدإلقلذذيخ)يه يذذف ل ذذنلدرلقذذه لدر ه ذذها ليذذللدإلقلذذيخل

 لهلق لسفيلل ن لهلق ل  سذهس لهدر ذلل(قس للسفالهآيفاف)كسكه  لههللسف  فحللق لكسكه ل

 فلقذذهدتل ذذادسلاصذذً ل ذذنللذذً لدرلكه ذذ لدال لفايذذ  لهركا ذذفلدآلنلضذذ نلدر اذذفهملدر ذذللهضذذر 

هس ذذ دل.لدرسيشذ سك ل لذذتلل في  ذذف ل ثذذسلد  يذفللادعذذ لر لفيظذذفتلاياذذه لهصذًللدرذذاينلهد اسذذفس

ار لسس يذ ليه يذف  لاهنلد لذ ل(ل221)يص ل   ه لدرابهلدر صاسل نللهلدر صايسل ر ل ي فنل

ل.ساظسلدالع سفسلدرزيفادتلدركسيس لرل صايسليلله دلدرله لهدر يلههل لتل يهس للكه  لدإلقليخ
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ا فليي فلي رلملس فلل ي خل صايسال نلقس لدرلكه  لدال لفاي  ل ذنلابذهلدر اذهالهدره ذه ل

ل.4102 ليهنلسس ي ليه يف ل قفسا لسرفخل(ل1,3)يلقال زادالسك ي ل ص ل ر ل

 ل قفساذذ لس ذذرسل4100اهالسد لرلسس يذذ ليذذلل هدزاذذ ل(ل22)هقذذاسل ذذرسلدرذذابهلدر صذذاسلسذذ 

ه دلهك فلساياذفليذلل.لدر س بسل اد لك فلاثس تلدرهقفئسل4102لاهالسد لرلسس ي ليلل هدزا لعفخ(ل20)

اهالسد لرلسس يذ لهذهلايضذف ل(ل22) يفمل فل كسليذللهذ الدراسد ذ  ليذإنل ذرسلدرذابهلدر قذاسلهدرسذفرهل

 لسذأكثسل ذنل راال ذ ليذللدرشذ هسل4100 رسلعف  لهرنليكهنلدر رسلرلابهلدررسدقللدر صاسليلل

اهالسد ل(ل21)يرذذذفا لل4100سلرلذذذابهلر هدزاذذذ ل لهدر بذذذسه لهضذذذسل ذذذر4102د ليذذذس ل ذذذنل

ل.رلسس ي  له اافق له دلد  سلاللقف ل

 الموازنات اال حادية ونفط اإلقليم وال صدير المس قل. هـ

درقسيذال ذذنللكه ذ ل قلذذيخل) ذفلاثذفسلد ذذ غسدسللهد ذ   فالللسذذسلاشذسال هقذذسلشذبملايذذهز ل

ع ذفسلدرلكذيخلسفرضذغهللكه ذستلس ذه ليهفرذا:ل" ل لتلعاذهدن04/01/4102 ليلل(كسا  فن

هفرالدرافئالد ه لرأل ذينلدررذفخل:ل"هيقه لدرلسس.ل(41)"عل لسغادالإلس ف ل يزداي لهسهد الدإلقليخ

 ل-ايليذذلليذذهخلاشذذسلدرلسذذس–رً لذذفالدرذذههاللدركسا ذذ فاللكه ذذستلس ذذه لعلذذل لدريذذهخلدالثاذذينل

درلكه ذ لدال لفايذ لسئيحلدر  لذحلد علذ لدإل ذً للدررسدقذللع ذفسلدرلكذيخلسسذ  ل  ذفعي لر قذهخل

سإس ف ل يزداي لهسهد ال هظبلل قليخلكسا  فن ل نكاد لاا ليهدص ل  فعي لر  ائ لد هضذف لسرذال

 له رذ لل ذذال ذفل ذفاليذللسيذفنلصذفاسلعذنلدر ك ذذال"در ذه سدتلهدر ظذفهسدتلدر ذللشذ اهفلدإلقلذيخ

د هضذف لعلذ للدإلعً للرل يالكه ست ل ثسلد صف لدر ذيالدرلكذيخلهف بيذف لسذ لرل سفلذثل رذ لسشذأن

 نلكه ستلهفراللً ل كفر   ل سلع ذفسلدرلكذيخلانل:ل"ه فسسلدرسيفن.لدر فل ينلدررسدقي لهدركساي 

يبدل مساعيه ل سرع الحكومنة اال حادينة ب رسنال حصنة اإلقلنيم منن الموازننة وروا نب موهفينه 

ل"!!.في أقرب وقت

درلكه ذ ل"ل قصذيس" ل نلدر يالكه ستلالليهلال  فعا  له ا فليقه لدنلهلسذ ل ذفالا ي ذ

هسهد ذالدر ذهظبين للهيهلذال ًيذلل رذ ليذلل"ل س ذف للصذ لدإلقلذيخل ذنلدر هدزاذ "دال لفاي ليلل

 ا ل  سل ريالانليصاسل ثذ لهذ دل!!.ل لهريحل رها "لمل ضف "ڊاقساليسص  لايل ا ليهفرال

ا ي ذذ للد  ذذسلعذذنلالذذالقيذذفايللكسا ذذ فن لهكذذأنلعذذاخلد ذذ ًخلدر ذذهظبينلرذذسهد س خليذذللدإلقلذذيخلهذذه

در ذذذلالهحيذذذسل"ر للذذذ لدرلكه ذذذ لدال لفايذذذ لعذذذنل س ذذذف للصذذذ لدإلقلذذذيخ لهرذذذيحلا ي ذذذ لرلقذذذسدسل

درذذ يلد ل  ذ لدرقيذذفادتلدركسايذ  لسكذذ لالزدس ذفليذذلللزيذسدنلدر فضذذللسفر ذيسلهيذذمل ذذفل"لدرا ذ هسي

ليذثلاس ذلتللكه ذ لدإلقلذيخليذلللزيذسدنلدر فضذللاقذ ل ذنلسسذسل ذفل".لدر صايسلدر   ق "ا  هال
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ل ل نلابه لر صايسالعنلهسيمل ه هلدال لفاي  لهيملدال بفمل ر ذخلههيذمل هدزاذ لي الانل س 

رقذالقف ذتل ذلهفتلدالقلذيخلس صذايسل.لدر قس ل نلقسل خ لهرخل س ذ لسرذال رذ لهاللقهذس لابذهل4102

 لهرذذخل  ذذلخل"در صذذايسلدر  ذذ ق "ابذذهلدإلقلذذيخلهدرذذابهلدال لذذفايلدر اذذ  ل ذذنلكسكذذه  ل لذذتلعاذذهدنل

ل.ايل سلهلعنلدرابقفتلدر يفاي لهحيسهفدرلكه  لدال لفاي ل

 نلدر يالكه ستليرذس ل رذ للذملدر رسيذ  لي ذهلالذالدر ذهديقينلعلذ ل رذ لدرقذسدس له نل

ل.كفنلالليرس لي اهضل لر لدآلنليللدربقسدتلدر فري 

ارذذ ل(ل711) ذذفلالليقذذ لعذذنل"لدر صذذايسلدر  ذذ ق "ڊيصذذاسلدإلقلذذيخلدآلنلضذذ نل ذذفلي ذذ  ل

هزيسلدرثسهدتلدرهسيري ليلللكه  لدإلقليخ لدرذاك هسلاشذ للهذهسد ل لسس ي ليه يف لل ال فلاعلا ل

 را لصذفاسدتلدرذابهلعسذسلد اسذهالدركذسايل"ل ليأن(44)ل لهاقً لعنلشبملايهز04/2/4102يلل

ارذ لسس يذ ليه يذف  ل نكذاد لانلدرزيذفا لدر ذلللصذلتل(ل711) ر ل يافال ي ذفنلدر سكذللهصذ ل رذ ل

هرخليلاال سلاي ل   ليللدرلكه ذ ل"!!.ل سلدرلكه  لدررسدقي ليلل راالتلدر صايسلكفاتلسفر ا يم

 ل"در صذايسلدر  ذ ق "دررسدقي ل خلدر ا يملهدال بفم له هق لدرلكه  لدررسدقي لكفنلهالليزد لضذال

ل.4102ك فله نلدإلقليخلرخلي لخلاي لك ي ل نلدرابهل ر لدرلكه  لدال لفاي ل ا ل ا ص للزيسدنل

در فسرذ لرلسكذ لدر غييذس له فسر ذ للKNNيثلر ل سليضذفئي لهي   سلدر يالههسد لليلللا

ارذ لسس يذ ليه يذف  ل هضذلف لانلدر رذا ل(ل711) را لدر صايسلهص ل:ل"شبملايهز لسفإلعًنلان

ل.(44)"ار لسس ي ليه يف ل(ل021-011)در فسملكفنلي سدهلل فلسينل

(ل021) رذا للار لسس ي لدريذه لليذللل ذفسف افلدر فريذ  له ا ذفل ذاأل (ل711)اضسلدر رنل

هس فلانل صايسلدرلكه  لدال لفاي ل نلدرلقه لدر اهسي لهدره ه  لسلهللذهدرلل.لار لسس ي ليه يف ل

 ليذهنلسس يذ ليه يذف  لهس ذ دل(ل3,021) ًيينلسس ي ليه يف  ليإنلدر صايسلدركلللرلرذسدملسلذهل(ل3)

يذ ليذللدر هدزاذ لابهف  ل قفسذ للصذ ل فر%ل07,8رلكه  لدإلقليخل"لدر صايسلدر   ق " كهنللص ل

درابقذذذذفتلدر ذذذذيفاي ل"هسف ذذذذ قهف ل".لدرابقذذذذفتلدر ذذذذيفاي لهدرلفك ذذذذ "  ذذذذ قهسل ا ذذذذفل%ل07قذذذذاسهفل

هههل فلكفنليكسسالهزسدالدر فري لهدراهدالدركسال ذنلاا ذخل) ل%00 ل ص ل ر للهدرلل"هدرلفك  

رابقذفتلهقذال كذهنلد.ل(40)( ل  اف ينلدرابقذفتلدر ذيفاي لهدرلفك ذ %01,2ه ا فل%ل07اللي  ل هنل

هري ذذ كسل%.ل04يذذللدرهقذذتلدرلفضذذس لهسذذ دلقذذال صذذ للصذذ لدإلقلذذيخل رذذ ل%ل0در ذذيفاي لاقذذ ل ذذنل

هذذهلقذذسدسلدع سذذفهللاصذذً  ل  لكذذ لدرذذاالئ ل شذذيسل رذذ لانل%ل07درقذذفسئلانلدع سذذفسللصذذ لدإلقلذذيخل

ل.(42) نلابهحلدررسدم%ل03 لالل   فهزل( لفيظفتلاسسي لهدر لي فاي لهاهه )ابهحلدإلقليخل
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 ذذنل   ذذ ل%ل07,8رقذذالد ذذ ل تللكه ذذ لدإلقلذذيخلك يذذفتلابهيذذ لهصذذاس  فلر صذذ ل رذذ ل

 ذنللصذ  فلسرذالد ذ قهف لدرابقذفتلدر ذيفاي لهدرلفك ذ  لهالل%ل04-00 صايسلدررسدم لسذاال ل ذنل

ل!!.يزد لدر يالكه ستلهحيسال نلدرقفا لدركساليهلسهنلدر زيا

 لههلاكثسل نل رذ  ل(  هسيف لهسس ها)هيللهدقسلد  سل نلا س لدرابهلدر يلصاسالدإلقليخل

صذفاسدتلدرذابهلعسذسلد اسذهالدركذسايل رذ ل:ل"  ل نلدر يالههسد للكفنلهدضلف ليلل ر للينلقف 

 لدرذ يل"درسيذسلدرذادللل" لهرخلي هسمل ر ل  سيالدرابهلسفرصذ فسي لهعسذسل ذفلي ذ  ل" يافال ي فن

 رذ للذهدرلل(لدر  ذسا)اسلارذ لسس يذ ليه يذف  لريصذ ل   ذ لدرذابهلدر صذ(ل21)يص ل ر للذهدرلل

ك ذفل نل ذنلدر رلذهخلانل ذرسلدرذابهل.ل نلصفاسدتلدررسدم لهكل ل هال ر للكه ذ لدإلقلذيخ%ل02

ل.اهالسد لرلسس ي لعنلدرابهلدر صاسل نل هدا لدرسصس (ل4)در صاسل نل ي فنليزيالسلهدرلل

.لدر  ذ ق ل ف دليسيالانليقه لدر يالكه ستلهحيسال نلدرقفا لدركسا لدر ينلايذاهدلدر صذايس

%ل07ه ليسيالانليقه لانلابهل قليخلكسا  فنل  يرذ لركسا ذ فن لهانلرلكه ذ لدإلقلذيخللصذ لدرذ 

هذذ دله نل ذذزاد لكسيذذسد ل ذذنلصذذفاسدتلكسا ذذ فنلدرلفريذذ  ل نلذذ ل ذذنللقذذه ل.ل ذذنلسقيذذ لابذذهلدررذذسدم

ل.كسكه لدر للهللاصً للقه ل فسر له ادس ل نلدرلكه  لدال لفاي 

 لي ذذهل ذذسق ل ذذنل يذذف لدره ذذهلهدر اذذها له نلد ذذ  فس ل"يذذاع" نل ثذ لهذذ دلدرهلذذالهذذهل

اكثذسلعيسذف  له أييذادل  ذفه  لسفر ذسق لهدرا سرلذ لل ذفالل- نل ذخ–درلكه  لدال لفاي لسفإلي ذفالرذ ل

ل.دربقسدالهدر قف لينلضالدرغزد لدراهدع 

 ااذللا ذذأرخلها ذذفاال هفريذذال ذذهظبللدإلقلذذيخلرصذس لسهد  ذذخلدر  ذذألس لررذذا لاشذذ سلر ذذأ ينل

ه دلدرقذهتليقذسلعلذ لعذف مللكه ذ لدإلقلذيخ لهي ذالدرسلذثل"ل سق "خلهقهتلعفئً  خ لهركنلقه  

هيذللهدقذسلد  ذسلاللا ذ هيسلانل!.ل ذنلدرصذفاسدتلدرابهيذ  %(ل02)عا لهاف  لاينل هستل سذفرهل

ل.اي خلاينل هستله الدر سفره

ه فر ذذفلقذذاليكذذهنل ذذنلدر اهقذذللانل لذذ  لدر  ذذفهيسلدركسايذذ لعلذذ لدرلكه ذذ لدال لفايذذ  لإل

قفاهايذذف لهيذذللدر لذذفكخلدراهريذذ  ل  ل ا ذذفل"لدر صذذايسلدر  ذذ ق "قضذذي ل رفشذذف  خ لهعذذاخل رفسضذذ ل

 لايلدر صذذايسل ذذنلدإلقلذذيخللذذفسبل"در صذذايسلدر  ذذ ق "سفر أكيذذالكفاذذتل ذذ ا حليذذلل يقذذف ل  زرذذ ل

ل.درلكه  لدال لفاي  لهركفنل هظبهلدإلقليخلقالد  ل هدلسهد س خ

:لافئسذذ لكسايذذ :ل"لسذذسد ل لذذتلعاذذهدنل2/7/4102يذذلللكفاذذتلشذذبملايذذهزلقذذالاشذذستلايضذذف ل

ليثلايذفاتلدرافئسذ لعذنل.ل(42)" سريهنلايافسل23   لقفتلكسا  فنلدر  س س لعل لسغادال  فهزتل

هاع قذذالاا ذذفل ذذنلاعضذذفالدرل اذذ ل)در لذذفر لدركسا ذذ فالليذذلل  لذذحلدراذذهدالدر ذذيا لا يذذ لا يذذا ل

 لانل  ذ لقفتل قلذيخلكسا ذ فنل2/7/4102 ليذلل ذن  سلصذلبللعقا ذ ليذلل(در فري ليذللدر  لذح
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(ل30,2ايللذهدرلل) سريذهنلاياذفس لل23قذالسلغذتلاكثذسل ذنلل4112در  س س لعل لسغذادال اذ لعذفخل

 سريذهنلل47   لقفتلدإلقلذيخلعلذ لسغذادال سلذهل:ل"هسياتليلل ن  سهفلدرصلبللان!!.ل ليفسلاهالس

ههلللص لدإلقلذيخليذلل هدزاذ لل سريهنلايافس ل00 ليهنلايافسد  ليضف ل ري فلل271 ليفسلهل40ه

هاضذفيتلانل لذ لدر سذفرهل هزعذذتل".لدر ذللرذخل س ذ لرذذ لس ذسالعذاخل قذسدسالدر يزدايذذ ل4102عذفخل

ل2لذذهدرلل) ليذذهنلاياذذفسلل202 ليذذفسلهل084 سريذذهنلهل01علذذ لا ذذفحلدرابقذذفتلدر ذذيفاي  لههذذلل

ايل)اذذفس ل ليذذهنلايل822 ليذذفسلهل720 سريهاذذفتلهل2هكذذ ر لدرلفك ذذ لهسلغذذتل(.ل ليذذفستلاهالس

 ليذذذفسلاهالس له شذذذ  لدرسهفقذذذ لدر  هيايذذذ لهد اهيذذذ لهدرهقذذذهالههيئذذذ لدر افزعذذذفتل(ل2,2لذذذهدرلل

ايللذهدرلل) ليهنلاياذفس لل211 ليفسلهل222هدالا لفسفتلهدرلسها لهلص لدرس سهاهالسلدرسفرغ ل

يخله ا يذذ لدإلقلذذ(.ل ليذذهنلاهالسل711لذذهدرلل) ليذذهنلاهالس له يذذسدادتلدر افيذذ لدرلاهايذذ  ل(ل380

در ذذ كهس لاعذذًالل4102 ليذذفسلاهالس لسفإلضذذفي ل رذذ للصذذ لدإلقلذذيخل ذذنل هدزاذذ ل(ل0,3لذذهدرلل)

ل. ليفسلاهالس(ل03,0)هدرسفرغ للهدرلل

يفرافئسذ لدرلسيسذ لاللذتليذلل بفصذي ل!!.لعاا فلقساتلدرلسسلضلكتلهشسلدرسلي ل ذفليضذل 

اللي ل ذذ لدإلقلذذيخلدرابقذذفتلي ذذللسفرا ي ذذ ل سيذذالانل.لدإلقلذذيخلعلذذ لدرلكه ذذ لدال لفايذذ "ل  ذذ لقفت"

 لهدإلقلذذيخلرذذخلي ذذلخلهاللقهذذس لابذذهل4102در ذذيفاي لهدرلفك ذذ  له سيذذاللصذذ لدإلقلذذيخل ذذنل هدزاذذ ل

 لافهي لعنلدر اهدتلدر فسق لر ف لهيذهملهذ دل سيذال4102هالليلل ا لل4103هدلا  لالليلل ا ل

ل!!!. سفرهلدرس سهاهالس

ههلانل قهخلسفالهً لعلذ ل بفصذي ل هدزاذ لك ل فلا  هيسلقهر لرل يا لدرافئس لدر ل س   ل

(لدرلفريذ ) لهعلذ لدر هدزاذفتلهدال بفقذفتلدر ذفسق له(در للرخل قس)ل4102 له  ها ل هدزا ل4103

ل!.سينلدرلكه  لدال لفاي لهدإلقليخ لر س ل نلدر يلر ل   لقفتلعاالدآللس 

دإلقلذيخ ليذللاكثذسلرقالك ستليلل هضه لدر   لقفتلعل لدإلقليخ لهدر لل ر سسلايهاف لعلذ ل

 ذنلك ذذفا لا ي ذذ ل  سيذالابذذهلدإلقلذذيخلهعذاخل  ذذلي  لرشذذسك ل ذه هلدال لفايذذ لدر ل صذذ لس صذذايسل

 نلدرلكه  لدال لفاي لدس كسذتل.لدرابه ليللدرهقتلدر يلي  لخليي لدإلقليخلكف  للص  ل نلدر هدزا 

هرشذ سينل ذنل ذا لل4103لر ذا (لهيملدر هدزا )لهألقفاهايف ليفالف لس  ليخلدإلقليخلكف  ل   لقف  ل

يذذذللدرهدقذذذسل نلدر  ذذذ لقفتل.لاهنلانلي ذذذلخلر ذذذفلدرذذذابهلدر ثسذذذتليذذذللدر يزدايذذذ ل-ك ذذذل –ل4102

…ل ليذذفسلاهالس(ل21)هل ذذ لدآلنل   ذذفهزلسكثيذذسلل4112درلكه يذذ لدال لفايذذ لعلذذ لدإلقلذذيخله اذذ ل

اذذفتل لهدر ذذلل قذذه لكذذ لدر هدز%03سذذاال ل ذذنل%ل07ههاذذفلاللا لذذاثلعذذنللصذذ لدإلقلذذيخلدرسفرغذذ ل

انلدربسمليللدرلص ليس سلرلهسيين له ر لسراللصه لدر رادالدر ذكفالل(لههللقهداين)دال لفاي ل

ل. سرف لرراالابه  %ل07هسفر أكياليإنللص لدإلقليخل  كهنلاق ل نل.لدررفخ
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عل لضهال فل فالاعًا لسايتل نلدر اف الدراله ل  ااد ليللسلثل  أر لابهلدإلقلذيخ ل

 لليذذثل ذذسملانل4102هق ذذخل ذذنلل4102صذذف ليي ذذفلي رلذذملس ذذا لهسشذذسهلفتل ضذذفيي  لهلصه

در ايذاليذللعقذهالدرذابهلهدرغذذفزل:ل" له رذ ليذللك ذفسل4103حهيذتلهذ دلدر هضذه ل رذ للزيذسدنل

ل.(42)4112 لهدرصفاسليلللزيسدنل"در هقر ل نلقس ل قليخلكسا  فنلهدر يف  لدرابهي لرإلقليخ

 تقليم كردس اناال فاق األخير بين الحكومة اال حادية وحكومة  (1)

ايللق لكسكه لسقس يذ لسفسذفلهآيفاذ  ل) نلاافسيال صايسلدرابهل ر ل سكيفل نلله لكسكه ل

 ل   ذ ل اهسذف ل رذ ل اهقذ لدرب لذ  لثذخل رسذسلا لذ ل رذ لدر فاذالدرغسسذلل(هلقللل  سهسلهسفيلل ن

اقذ ل رذ له ا ذفل .ل ا لسلهين لثخل    لشذ فال لر صذ ل رذ لدرلذاهالدررسدقيذ لدر سكيذ ليذللييشذلفسهس

 يافال ي فنليلل سكيف لسهد ه للهينل ر ل سكزل لزينله صايسلدرذابهليذلل ياذفال ي ذفن لهكذ ل

در اشذذآتليذذللد سدضذذللدر سكيذذ ل رذذهال رذذ لشذذسك للكه يذذ ل سكيذذ  ل ذذايسلر ذذفلدرلكه ذذ لدررسدقيذذ ل

هعاا فلدل لتلادع ل لذفيظ للاياذه لهصذًللدرذاين ل.لد  هسلدر  بملعلي فلراق له ل ي لدرابه

قرتللهذههلاقذ لدرذابهل لذتل ذيهس لادعذ  له ذ سق لكذ ر لرلذينل لسيذسلدر س ذ لدرغسسيذ ل ذنله

هكفنلياق لايضف ليلله ينلدرلهين لايذ لابذههلي كذنل هيسهذفله صذايسهفل ذنل.لا ل لسصهس لكف ل 

درلقه لدرصغيس لدر فسر لإلادس لدرلكه  لدال لفاي  ل ث للق لعينلزدر لاهللسذفزلهحيسه ذف لههذلل

ك فلياق ليللهذ ينلدرلهذينلدرذابهلدرذ يلكذفنليصذاسل ذنلدإلقلذيخ ل.لهد لك يفتلصغيس يللك لد ل

كل ذفل ذخلدال بذفمليذللدر ذذفسملسذينلدرلكه ذ لدال لفايذ لهلكه ذ لدإلقلذذيخلعلذ ل  ذليخلد ليذس لرابه ذذفل

هرذخليقذخلدإلقلذيخلسإس ذف لايذ لك يذ ل ذنلابهذ ل رذ للذهل.لرغذس لدر صذايسلعسذسلدرلكه ذ لدال لفايذ 

ل. ل  فلاا ل ر ل ه سلدررًق لسينلدرلكه  ين4104كفاهنلد ه لدر صايسل ا ل

سذينلدرلكه ذ لدال لفايذ  ل  ثلذ لل4102عل لضهال فل س ل خلدال بذفملد ليذسليذللاهدلذسل

سذهزيسلدرذذابهلدررسدقذذل لدرذذاك هسلعذذفا لعسذذالدر  ذاي لهسذذينللكه ذذ لدإلقلذذيخل  ثلذذ لسفرذذاك هسلدشذذ لل

درلكه ذذ لدال لفايذذ لعلذذ لدال بذذفم لك ذذفلهديذذمل  لذذحلههديقذذتل.لهذذهسد للهزيذذسلدر ذذهدسالدرهسيريذذ 

ل.4102دراهدالعلي لض نل قسدسل هدزا ل

ارذ لسس يذ ليه يذف لرل ذفال ذه هل(ل221)هيا لدال بفملعل لانل قهخل ادس لدإلقليخلساقذ ل

ارذذ لسس يذذ ليه يذذف ل ذذنلابذذهلكسا ذذ فن ل(ل421) رذذ ل ياذذفال ي ذذفن ل ا ذذفل(لدرلكه ذذ لدال لفايذذ )

يه يف ل نلدرابهلدال لفايل ر لدر اذ  ل ذنللقذه لكسكذه لهحيسهذفل ثذ لعذينلار لسس ي ل(ل311)ه

 لريذس سهلسألذالدرلهذينل4103هي خلدراق ل نللً لد اسهالدرذ يلاك لذ لدإلقلذيخليذللاهد ذهل.لزدر 

در سكيينل نلييشذلفسهسل رذ ل ي ذفن لهد ذ ر  لدرلذهلدآللذسلقسذ لدلذ ً لادعذ لراياذه لهصذًلل
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قف ذذتلدرشذذسك لدر سكيذذ لدر  ذذنهر لعذذنلاقذذ لدرذذابهلدررسدقذذللس ق ذذيخل.لدرذذاينلراقذذ لدرذذابهلدال لذذفاي

درلزدافتلدرابهي لدر ه ها ليلل ي فنلهدر را لر ل يذ لدراذفقًتلدرابهيذ  لهكذ ر لا  ذز لدر ل يذ ل

هدرسصي لدرابهل لسينلابهلدإلقليخلهدرابهلدال لفاي لهدر يليراذلل هديقذ لدرلكه ذ لدر سكيذ لعلذ ل

ليخله   ي ل    ذ  لضذ نلد بذفملسذينلدرلكه ذ لدر سكيذ لهلكه ذ لدإلقلذيخ لرإلق"لدر صايسلدر   ق "

ل.(42) افزرتليي لد ليس لعنلدركثيسل نلدرلقهم

علذ لهذ الدإل ذسدادتلهدع سس  ذفلل4103عل ل ثسل ر لدع سضذتلدرلكه ذ لدررسدقيذ ليذلل

فسرذفتلقضذفئي ليذللهقف ذتلس  .للسقف لرً بفملدر هقسل فسقف ل سلدرلكه  لدر سكي لراق لدرابهلدررسدقل

در لذذفكخلدراهريذذ  لضذذالدر  ذذفتلدرافقلذذ ليذذلل سكيذذف له ذذفركللاذذفقًتلدرذذابهل ذذنلدر ذذهدا لدر سكيذذ  ل

هدر  ذذفتلدر شذذ سي لرذذ  لها لذذتلسذذ ر لكثيذذسد لسفالع  ذذفالعلذذ لدراصذذه لدرا ذذ هسي  لسفع سذذفسلانل

ل. نلدإلقليخلههلابهل  سا"لدر صاس"درابهل

 111)المناد  درلكه  لدررسدقي لهذهل ذفل ذفاليذلل نلدرا لدرا  هسيلدر يلدع  اتلعلي ل

ه يف ذذفتلدالق ذذسد لهدر هقيذذسل…:ل" لهيي ذذفمنن الصننالحيات الحصننرية للحكومننة اال حادينة( أوال  

 لكل ذفلا ذهسللصذسي ل"علي فله سسد  ف لهس خلدر يف  لدالق صفاي لهدر  فسي لهدرلفس يذ لدر ذيفاي 

لصذسيف لسيذالل- نلرذخليكذنلدرذابه-سضذفع لالذس لعذنلايذ ل:لر دلكفنلدر ند لهذه.لرللكه  لدال لفاي 

ل.لدر له لدال لفاي  ل  لاثلعا فله الدربقس ل نلدرا  هس 

(ل22) لهس هديقذ ل43/2/4103ك فل نلسسر فنل قليخلكسا  فن لكفنلقالاصاسلقفاهاذف ليذلل

ادتلقفاهنل ثسيتله لصي لدر   لقفتلدر فري لإلقليخلكسا  فنل ذنلدررفئذ" ل  لل(04)افئسف  ل قفس ل

  دلدرلكه ذ لدال لفايذ ليشذلتليذلل عهذفال:ل" ليا سلس لدرلكه ذ لدال لفايذ لسقهرذ "درابهي لدال لفاي 

لص لكسا  فنل نلدررفئذادتلدررسدقيذ  لعاذال رذ ل ذيكهنلرإلقلذيخلدرصذًلي لسذأنليسيذسلابهذ لاهنل

ر ذفنلهيلذه لدرسس…ليه ذف ل(ل041) لهاعهذ لسغذادال  لذ ل"در شفهسل سلسغادالر ذاليسهقف ذ لدرابهيذ 

هاًلذظل!!.لهزدس لدر هدسالدرهسيري لسرال ر لسفر سفشس لس صايسلدرذابهلسصذهس ل  ذ قل لعذنلسغذادا

 لهدإلقلذيخليذلل رذ لدرلذينله اذ لكذفاهنل"دررفئذادتلدرابهيذ لدال لفايذ "يللدرقذفاهنلااذ لي لذاثلعذنل

.لسرذخلي ذذلخلقهذس لابذهلهدلذا ل رذذ لدرلكه ذ لدال لفايذ لرل صذذايل4102ه رذ لاهدلذسلل4104د ه ل

هر  دلا الكأنلقفاهنلسسر فنلدإلقليخليراللاا ليسياللصذ لدإلقلذيخلسذابهلدره ذهلهدر اذها لاهنلانل

يشفس لدإلقليخليللدرابهلدررسدقللدر صاس لسحخلد ذ  سدسلدإلقلذيخلس  سيذالدرذابهلعسذسلدرصذ فسي  ل

يخللصذ  لهركنلدرلكه  لدال لفاي لد   ستلسإعهفالدإلقلذ.ل  لرخليكنلد اسهالدرلف لس لقالدك   

 لاهنلد  ًخلاي لك يذ ل ذنلابذهلدإلقلذيخ لد  ذسلدرذ يل4102ه ر لآ دسلل4103در فري لر  يسل ا ل

هيللك لد لذهد لكذفنلهاذف ل ذه سلكسيذسلسذينللكه ذ لدإلقلذيخل!!.لاثفسلد  غسدالهد  اكفسلدركثيسين
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ثذفالل ذنلهدرلكه  لدال لفاي  لهد ذ  سلدإلقلذيخلسفر صذايسل ذنلد اسذهالدرلذف لسذ ل اذ لدراصذ لدر

ل.(42) لهع  ليلله دلدرهقتلعل ل ه يسلهفق لد اسهالدر صايسي 4102 ر لا في لل4103

ارذذذ لسس يذذذ ليه يذذذف  ل(ل221)قف ذذذتلدرلكه ذذذ لدال لفايذذذ لسفال بذذذفملدر شذذذفسل ريذذذ لس صذذذايسل

 له رذ لرغذس لللللذذ ل4102هس هديقذ ل  لذحلدراذهدالعليذ ل ذنللذً لدر صذفاق لعلذ ل يزدايذ ل

خلهدرلكه ذذ لدال لفايذذ لدر ذذفسق ليذذللظذذسه ل كفيلذذ لدإلسهذذفالدر ذذللاصذذفستلدر ذذه سدتلسذذينلدإلقلذذي

ار لسس ي ليه يف ل ذنلدرذابهلدال لذفايليذللكسكذه ل(ل311)در  يس لهك ر ليللدر  فعا لر صايسل

ل.رخليكنلسفإل كفنل صايسهفلر يهس لادع لعل لدر افهملدر للي سلس فلااسهسللدر صايسل ر ل سكيف

 الدال بفقيذذ ل ذذنلقسذذ لدررايذذال ذذنل  ذذفسرلل صذذسيفتللكه ذذ لرقذذالكفاذذتلهاذذف ل رفسضذذ لر ذذ

 ل نلدر  سسذذ لدر ذذفسق لعل  اذذفلانللكه ذذ ل-ه ذذا خلكف ذذالهذذ الدر ذذههس–دإلقلذذيخليي ذذفليلذذ لدرذذابهل

شذذسك ل)دإلقلذذيخلرذذخل ل ذذزخلسفال بفقيذذفتلسلصذذه ل صذذايسلابه ذذفل ذذنللذذً لدرلكه ذذ لدال لفايذذ ل

 لهسذذاالدر صذذايسليذذللشذذسفهل4100يذذللاهدئذذ لل ل  ل ا ذذفلاللذذتلسفال بذذفملدرذذ يل ذذخل هقيرذذ ( ذذه ه

 لل ذ ل ذه ستلدررًقذ ل4104 لثخل هقبتلعنل   يزلدرابهلرلهلدر صايسليللاهدلذسلآ دسل4100

 له ذخلدر هصذ ل رذ لد بذفمل4104ه ستل بفهضفتل ايا ليللدراص لدرثفالل نل.لسينلدرلكه  ين

قذفتلدرابهيذ لدر  ذه س لسذينلدإلقلذيخلدل سدقذف لرلرً" لهدع سسله دلدال بفملدرثفالل4104ثفنليللايله ل

سف  اف للكه  لدإلقليخلعنل  ذليخلل4104هركنلدال بفملدرثفالل ا فسليللكفاهنلد ه ل"!!.لهدر سكز

هيذللدرهقذتلاب ذ لد ذ  ستل(.لهيللدرلقيق ل زاد ل نلابه ذف ل  لكفاذتل  ذسال ذفلسقذلل اذ )ابه فل

هاذذف ل رفسضذذ لال بذذفمللكه ذذذ للهر ذذ دلكفاذذت.ل(42)4103سف ذذ ًخللصذذ  فلكف لذذ ل ذذنل هدزاذذ ل

 ثل ذذفللسقذذتلدال بذذفقينل–دررسذذفاي لسه ذذهالشذذكه لقهيذذ لانللكه ذذ لدإلقلذذيخل ذذ لسملهذذ دلدال بذذفمل

ه رذذ لسرذذالانل لصذذ لعلذذ ل ذذفل سيذذا لهعاذذا فل كذذهنل  ذذ را لسصذذهس لكف لذذ لرل صذذايسلل-در ذذفسقين

حيذذسلدر سفشذذس لعذذنللدرلكه ذذ لدال لفايذذ "لس  ذذفعا "در  ذذ ق  لسفل سدق ذذفلدر ذذهملدرابهيذذ لدررفر يذذ ل

ارذ لسس يذ ل(ل421)هسيملح لدرهس لعنل صسي لدرك يفتلدإلضذفيي لدر ذلل زيذالعذنللصذ ل

ل.ههافليك نلدر سالد هخلر رفسض لدال بفم.ل4102يه يف لدر  كهس ليلل هدزا ل

 نلرإلقلذيخل  كفايذ ل صذايسي لرلذابه ليفئضذ لعذنل  كفايذفتلدر صذبي ليذللادلذ لدإلقلذيخليذذلل

هرذ دل ذنل.ل4102ار لسس ي ليه يذف ليذللاهدلذسلل221-211درثًث  ل ص ل ر لدر صفيللدرس  ي ل

ه ذف دل.لار لسس يذ ليه يذف ليقذه لرل صذايسلدرس ذ ل(ل421)حيسلدر اهقللانل كهنلدال بفقي لر  ليخل

ار لسس ي ليه يذف لد لذس  لسفر أكيذال ذيقهخلدإلقلذيخلس صذايسهفل لذتل(ل411-021) يلاثلرك ي ل

 ا فبلكسا  فنلي الانلي لخل رذ ل"ل  يس" ي فلاا لرخلي كسليللدال بفقي  لانل ظل له الدال بفقي لال

ل.درلكه  لدال لفاي  ل فلعادلدرابهلدر كسسليللدر صفيللدرس  ي لدرثًث 
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ه سينلاللقف  لهك فل اس ليلل ذيفملهذ الدراسد ذ  لااذ لكفاذتلهاذف ل رفسضذ لايضذف لر ذ ال

 ل  ل ا ذفلكفاذتل(ر رفسضذينلدرذاك هسلدشذ للهذهسد لهعلذ لساحلد)دال بفقي  لادل للكه  لدإلقليخل

 سيالدر صايسلدر   ق لرك لابهلدإلقليخلهعاخل  ليخلدرلكه  لدال لفايذ لايلك يذ ل ذنلدرذابه ل ذهدال

ل.كفنل نلابهلدإلقليخلاخل نلدرابهلدال لفايل نلكسكه 

انل  يذذسلشذذكه لدر ر سضذذينلكفاذذتلس لل ذذف لهانللكه ذذ لل4102هاثس ذذتلهقذذفئسل ذذا ل

يخل صسيتلض نله الدرشكه  لهدا   لد  سلسإا فال  لي  فلرابه فلهابهلدرلكه  لدال لفايذ لدإلقل

 لرذذيحلرابه ذذفليل ذذا لسذذ ل"در صذذايسلدر  ذذ ق "هشذذسعتلسذذ .ل4102 ذذنلكسكذذه ليذذلللزيذذسدنل

ابذذهلدرلكه ذذ لدال لفايذذ  لهصذذاس  ل ذذسلابه ذذفلهرل ذذفس فلدرلذذف ليقذذه لاهنلانل لذذس ل"لالذذ ت"

عذه لاهل ًلقذ لقضذفئي لضذاللكه ذ لدإلقلذيخليذللدر لذفكخلدراهريذ  لك ذفلدرلكه  لدال لفايذ لايذ لا

يرلتلدرلكه  لدر فسق لها لت لل في لر صذفرحلدررذسدقيينلكل ذخ لهسضذ ا خلدركذهسا لدرذ ينلظلذتل

حيذذذسلدر ذذذفا ل  ذذذرهالهاي سيذذذفنل)سهد ذذذال ذذذهظبي خل  ذذذألس لرثًثذذذ لشذذذ هس لهالليرذذذس لالذذذال

ل. ل "ل  ق در صايسلدر " لاينل هستل سفرهل(هههسد ل

 لايل ثذسل44/04/4102 ليذلل(47)(درقسيسذ ل ذنللكه ذ لدإلقلذيخ) كستلهكفر لشبملايذهزل

اشذذ لل" هقيذذسلدال بفقيذذ لد هريذذ لسذذينللكذذه  للدر سكذذزلهدإلقلذذيخليذذللاهدلذذسل شذذسينلدرثذذفال لسذذأنل

ارذ لسس يذ ليه يذف ل(ل211)انلهزدس  ل  سيسل ا فبلدرابهل رذ لل44/04/4102ههسد للاعلنليلل

 لالي ذذف لدراظذذسل رذذ لانلكسا ذذ فنل ذذ كهنلشذذسيكف لسئي ذذف لر يزدايذذ ل4102رسسذذسلد ه ل ذذنللذذً لد

هقذف لهذهسد لليذللكل ذ لرذ ليذللدر ذن  سلدرسدسذسلرلذابهلهدرغذفزليذلل".لدررسدمل سلا في لدررفخلدر قس 

دع قذذفاالسذذأنلاظذذسدئ خليذذللدرلكه ذذ ل"عذذنل"لشذذبملايذذهز" قلذيخلكسا ذذ فنلدر ارقذذاليذذللراذذانله فسر ذذ ل

ي ليللسغادال ي لسهنلاعفهدهخلضال شذ سيلدرذابهلدركسا ذ فالليذلللذً لدر ذا لدرقصذيس لدال لفا

 نل شكًتل صايسلابهلدإلقليخلسشك ل   ق لعنلسغادالرخل ل لرلذال:ل"هاضف لههسد ل".لدر قسل 

ل". ا ل  بفئ ل ه ل س لسشأنل يسلدر بفهضفتل سلدرلكه  لدال لفاي :ل" لثخلد  اس لقفئً ل"دآلن

انلاسسيذذ لهسغذذادالكفا ذذفلقذذالد بق ذذفلدرشذذ سلدر فضذذللعلذذ لقيذذفخلكسا ذذ فنل"رهكفرذذ لهاضذفيتلد

ارذذ لسس يذذ ليه يذذف ل ذذنلابذذهل لفيظذذ ل(ل311)ارذذ لسس يذذ ليه يذذف ل ذذنلابه ذذفله(ل421)س صذذايسل

ل نل هلسلدررفخلدر قس لعسسلل فالشسك ل  هيملدرذابهلدرههايذ لدررسدقيذ ل (ل ذه ه)كسكه  لدس ادا 

ه  هيذذ لقذذهدتلدرسيشذذ سك ل%ل07لصذذ لدإلقلذذيخل ذذنلدر يزدايذذ لسهدقذذسلل قفسذذ لقيذذفخلسغذذادالسإس ذذف 

ل".سفع سفسهفل زاد ل نل اظه  لدرايف لدررسدقي 

اًلذظل  ذفل ذذسملانلهذخيلدر ذذيالهذهسد للدرسئي ذل لهذذهلقيذفخلدرلكه ذذ لدررسدقيذ لدال لفايذذ ل

لذيخلرذخلرإلق"لدر صذايسلدر  ذ ق "ه فلزدرتل شفك ل" لالاعهدهفلضال ش سيلدرابهلدركسا  فال"ڊ
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ههسرف لدر شذكل لدرسئي ذي ل!!.ل ل  لايل نلدر صايسلدر   ق ل    سلهركنلي فس لس شفك لرخليلااهف

ه ذذنلد  ذذهسلدر   ذذ لدر ذذ كهس ل.لرذذ لهذذللدرذذاعفه لدر قف ذذ لضذذالدر شذذ سينلهدراذذفقلينلهدرسذذفئرينلرذذ 

 ل ذذنلارذذ لسس يذذ ليه يذذف للذذً لدرسسذذسلد ه(ل211)اعذذًا لانل ا ذذفبلابذذهلكسا ذذ فنل ذذيسيسل رذذ ل

ل.ه اس لاللقف لاا لرخلي خل  سيسل الل زاد لس يهف ل نله دلدرسقخلعسسلل فال ه ه.ل4102

اعلاذذتللكه ذذ لكسا ذذ فنل لهايضذذف لاقذذً لعذذنلشذذبملايذذهز لسأا ذذفلل(48)00/0/4102هيذذلل

 ذذ قهخللذذً لد يذذفخلدرقليلذذ لدر قسلذذ لس هزيذذسلسهد ذذالدر ذذهظبينلرشذذ سل شذذسينلدرثذذفالل ذذنلدررذذفخل"

سهزدس لدرسيش سك  لهالي  لدراظسل رذ لاا ذفلسفعذتل اذ لشذ سلايذفسلدر فضذللل هرذ لدر فضلل س ائ ل

ااذ له ذنل"ه كذسل".ل بيا ل نلابه فلدرلفخلس سلهل   فرللقاسالثًث ل ليفسدتلاهالسلا يسكل(ل24)

 ًيذينل(ل718) لايللذهدرلل" ليذفسلاياذفس(ل821)ا  ل أ ينلدرسهد ذاليذإنلدرلكه ذ لسلف ذ ل رذ ل

ل.ايافسد ل(ل0411)سفع  فال رسلرلاهالسليرفا لاهالسد لش سيف  ل

ل-در  لذاثلدرس ذ للسف ذخللكه ذ لدإلقلذيخ–هسشأنل سيرفتلدرابهلدركسايلاكال ذبينلازيذلل

 ل  ذذ اسكف لااذ لس ه ذالدال بذفملد ليذسل ذسلدرلكه ذذ لأن حكوم نه مسن مر  فني بينإ الننفط الخنام"

هاهضذحلانل.للفرلليقال افق لابذهلدإلقلذيخدال لفاي لهدر يلسااتلدرلكه  لس ابي ال ا لسادي لدررفخلدر

ل ذنلشذ سلايذفسلدررذفخلدر فضذلل عسذسلااسهس ذفل رذ لل-4102ايل–لكه   لسااتلس صايسلدرابهلدس ادا 

ل هر ل نلدرابهلدرلذفخلل24 يافال ي فنلس سكيفلهقف تلسسير للهاف  لالي ف ل ر لاا ل خلرلالدآلنلسيسل

 نللكه  ذذ ل رذذفر ل  ذذأر لقيذذفخلسغذذادالسقهذذسل:ل"ه ذذفسس".لس سلذذهل   ذذفرللقذذاسالثًثذذ ل ليذذفسدتلاهالسد ل

 لهد ز ذذذ لدر فريذذذ لدر ذذذللللب ذذذفلدرقذذذسدسل(4102يقصذذذاليذذذلل ذذذا ل)لصذذذ لدإلقلذذذيخل ذذذنلدر هدزاذذذ  ل

يرذفالل قلذيخلكسا ذ فنل ذنلاز ذ ل:ل"هيضي ل هقسلشبملايهز.ل(48)"سفإليسدادتلدرادللي لهسيسلدرابه

سلسئيحلدرلكه  لدررسدقي لدر ذفسملاذهسيلدر ذفركلل فري للفاق ل ا ل هلسلدررفخلدر فضلل نلاثسلقسد

سقهسللص لدإلقليخل نلدر هدزا لدررسدقي لدررف  لعلذ لللبيذ لدر شذكًتلدررفرقذ لسذينلسغذادالهاسسيذ ل

ل.(48)يي فليل ل ل ل صايسلدرابهل نلدإلقليخل نل فاالهدلال لاياد ل

ليخلكفنلقالاكال فل نل صسيلفتل بينلازيل لدر  لاثلسف خللكه  لدإلقليخ لاس لانلدإلق

ه نللً لااسهالدر صايسلدر  هقسل ك فرذ ليذلل"لدر صايسلدر   ق "كافلقال كسافال فسقف ل نلاا لساال

 لدرذ يلكذفنليزيذال(در  سيالعسذسلدرصذ فسي )ههافلرخلي لاثلعنلدرسيسلدرادلللل.ل(42)4102اهدئ ل

عسذذسل"لدرس ذذ ل"  سيذذالهيظ ذذسلانلدرسيذذسلدرذذادللللقذذالقذذ لسرذذالدر.لارذذ لسس يذذ ليه يذذف ل(ل011)عذذنل

ارذ لسس يذ ليه يذف  لليذثل نلدرشذسكفتل(ل01-21)ااسهالدر صايس لهركنلرخلي هق لهرذخليقذ لعذنل

 ل ذنلانللكه ذ لدإلقلذيخل(سرالدال بفمل ذسلدرلكه ذ لدال لفايذ )ل4102دش كتليللدرسسسلد ه ل نل

.ل لسس يذ ليه يذف لارذ(ل21) ضغهلعلي فلر قلي لدرسيسلدرادللللدر يلكفنليلل ر لدرهقذتلالليقذ لعذنل
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 نلدرشسكفتل بض لدرسيسلدرادللل ل  ل   لخلاقيف  ل قا ف  لهس  دل ض نلدررفئادت لعل لدرذسحخل ذنل

ل.دع  فاد لعل لظسه لدرسيس%(ل21-31)انل رساليالب لعنل رسلدر صايسلسينل

هركذنل اذفق لهذذ دل…ل  ذ  س ليذللسيذسلدرذابهلدركذساي"ك ذفلاكذالدر ذيال ذبينلانللكه  ذ ل

ي هلريحليقهلينكذال"!!.لس ه الدال بفملد ليسل سلدرلكه  لدال لفاي ل4102ادي لعفخلدرسيسل ا لس

انللكه ذذ لدإلقلذذيخل  ذذ  س لسفر صذذايسلدر  ذذ ق لعلذذ لدرذذسحخل ذذنل هقيذذسلدال بفقيذذ ل ذذسلدرلكه ذذ ل

دال لفايذذ  لهركذذنليرهذذللدالاهسذذف لانلدر صذذايسلدر  ذذ ق لقذذالقذذ لس ه ذذالدال بذذفم لهانلدرلكه ذذ ل

ل!!!.عل لدر صايسلدر   ق لرلبفئ ل نلابهلدإلقليخلدال لفاي ل هديق 

شذذلا لهعذذنل(ل24)رذخليذذ كسلدر ذذيال ذذبينلدرك يذذفتلدر ذذلل ذذخلسير ذذف لهركذذنل لذذاثلعذذنلسيذذسل

هالذذذفه لهاذذذفلانلال  ذذذالدرك يذذذ لسذذذفي سد لانلدر قصذذذهال.ل ليذذذفسدتلاهالس(ل3)قي   ذذذفلدرسفرغذذذ ل

ه ذذ لدإلقلذذيخلر صذذايسلدرذذابهل ذذنلسفرشذذلا لهذذللل هرذذ لافقلذذ لابهيذذ  لهدراذذفقًتلدر ذذلل  ذذ لا  فللك

هس ذ دل كذهنلدرك يذ ل(.لك ذفل ذاس ل رذ لاللقذف ل) ي فنلهللافقًتليلللاهالل هرذ ل ليذهنلسس يذ ل

اهالسل(ل70,2) ليذذفسدتلاهالس لايلس رذذا ل ذذرسليرذذفا ل(ل3) ليذذهنلسس يذذ لسقي ذذ ل(ل24)لذذهدرلل

ل.رلسس ي 

رلذذابهلدر صذذاسل ذذنلل4102 نلهذذ دلدر ذذرسلقذذاليكذذهنل ذذرسد ل البضذذف  ل  ل نل رذذا ل ذذرسل

اهالسد لرلسس يذذ  ل  ذذفليراذذللانل ذذرسلدرذذابهلدر صذذاسل ذذنل ياذذفال ي ذذفنل(ل20,02)درسصذذس ليرذذفا ل

هركذنل.ل4102اهالسد لرلسس يذ لههذهلي ثذ ل رذا ل ذرسلركذ ل ذا ل(ل22)در سكلليص ل رذ للذهدرلل

هد ذذ  ستلعلذذ ل رذذ  لر ذذ دليذذإنل رذذا ل ذذرسلدرذذابهلل4102د  ذذرفسلسذذااتلسفالالبذذف ل اذذ لآال

اهالسد لرلسس يذذ لك رذذا لرلث فايذذ لاشذذ سلد ليذذس ل(ل82-81)صذذاسل ذذنل ي ذذفنلقذذاليصذذ ل رذذ لدر 

اهالسلرلسس يذ  لههذلل(ل02-2)  فليراللانلهاف ل  فلفتليللدر رسلدر صاسلسلذاهال.ل4102ر 

ل.ض نلدر رقه ل  ل نلدرابهلير سسلابهف ل  سسف له ًلقف لقضفئيف ليللدر لفكخلدراهري 

 لهدر ذ كهس لاعذًالهذلليرذً ل4102ر صذاس ل اذ لايذفسل رذ لا فيذ لهرهلكذفنلسقذخلدرك يذ لد

ارذذ ل(ل411) ليذذهنلسذذس يً  ليذذإنلك يذذ لدر صذذايسليذذللااسذذهالدر صذذايسلدر ايذذالالل   ذذفهزل(ل24)

سس ي ليه يف  لههذهلسقذخليقذ لعذنلد سقذفخلدر ذللكفاذتل ذ كسلعذنلك يذفتلابذهلدإلقلذيخلدرهدصذل ل رذ ل

ار لسس يذ ليه يذف  لهدر ذلل ا ذ خل ذسلد سقذفخلدر ذللقذا  فل(ل311) ي فنلدر لل ص ل ر لاكثسل نل

(ل211) رذ لل4102دراك هسلاش للههسد للله لهصه ل ا ذفبلابذهلدإلقلذيخليذللدرسسذسلد ه ل ذنل

ل.ار لسس ي ليه يف ل

اياذذذذفسلرلذذذذاهالسلل0411س ذذذذرسل) سريذذذذهنلاياذذذذفسل(ل3,0) ليذذذذفسدتلاهالسل رذذذذفا ل(ل3) نل

هل القه لدر ذيال ذبينل.لش سد ل(ل2,42)للدإلقليخلر ا لههلل كبللر غهي لسهد ال هظب(.لدرهدلا
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 ليذفسلاياذفس لا ذالانل ذفل  ذسل ذنل(ل821)ازيل ل نلانل   ذفرللدرسهد ذالدر هلذهالشذ سيف لهذهل

هدر ذند لدر هذسهلل ذف دلعذنلسهد ذالسقيذ ل.ل سفرهليكبللر غهي لسهد الاسسر لاشذ سلها ذسه ليقذه

دإلقلذيخ ل ذاس لانلدر ذيالهذهسد للكذفنلقذال كذسلد ش سله ف دلعنلدرابقفتلد لس لدر لليل ف  ذفل

 ليذذهنلاهالسلشذذ سيف  لهااذذ لقذذفخلس هييسهذذفل ذذنل(ل821)سذذأنللف ذذ لدإلقلذذيخلهذذللل4102يذذللايلذذه ل

ههذذهل ذذفليا ذذ خل ذذسل– ليذذهنلاهالسلرسهد ذذالدر ذذهظبينل(ل711) سيرذذفتلدر صذذايسلدر  ذذ ق  ل ا ذذفل

ل!!!. ليهنلاهالسلرلابقفتلد لس (ل021) له- صسيلفتلدر يالازيل

-011) فلكفنلي فعالدإلقليخليلل هييسلابقف  لههلدرسيسلدرادللللرلذابه لهدرذ يلهصذ ل رذ ل

ههذذهل  سيذذذالرلذذابهلاللعذذذنلهسيذذملد اسذذذهالسذذ لعذذذنلهسيذذملدراقذذذ ل.لارذذ لسس يذذ ليه يذذذف ل(ل041

ل!!.سفرص فسي 

شذذسك ل)ري ذ كسلدرقذذفسئ لااذذ لرذذهلكذذفنلدإلقلذذيخلقذذال ذلخلكف ذذ لابهذذ ل رذذ لدرلكه ذذ لدال لفايذذ ل

 لال  ل تلهزدس ل فري لدإلقليخلكف  للص   لهال  لخلدر هظبذهنلكذ لسهد ذس خلاهنل ذأليس ل( ه ه

هركااذفلاذس ل.لهركفنلد  سلقال خليللشبفيي لعفري  لسليثل رذس لكذ ل  ذ لايذنل ذ هال سذفرهلدرذابه

انلدر  يسل قسيسف ليللدإلقليخ لهسض ا خلدر  لذاثلسف ذخللكه ذ لدإلقلذيخ لهكذ ر ل هقذسلشذبملايذهز ل

قهذسللصذ ل"اثهنلعنلد ز  لدر فري ليللكسا  فنلهكأنل سس فلدر يالدر ذفركل لسفاعذفادتلااذ لي ل

ي هقذذسلد ذذ ًخلدإلقلذذيخللصذذ  للل-ك ذذفليسذذاه–"لدر  يذذس"انل"!!لدإلقلذذيخل ذذنلدر هدزاذذ لدررسدقيذذ لدررف ذذ 

 لكف ل ل نلدر هدزا  لاهنلانلي ذفهخلسكف ذ لدر زد ف ذ لس  ذليخلابهذ لدر ذفهزلرل صذايسل رذ لدرلكه ذ

ل!!.دال لفاي  لهسفرك ي لدر لاا ليللدر هدزا لدررف  لعل لد ق 

 5112 نفيد اال فاق األخير وموازنة  (5)

 لكفاذذتلدرلكه ذذ لدال لفايذذ ل  هقذذسلقيذذفخل4102عاذذال ابيذذ لدال بذذفملد ليذذسلهيذذمل هدزاذذ ل

نلارذ لسس يذ ل ذل311)ارذ لسس يذ ليه يذف ل(ل221)دإلقليخلسفر زد ف  ل نلدرش سلد ه  له ر لساق ل

 رذ ل ي ذفنلرل ذفالشذسك ل ذه هل(لارذ لسس يذ لابذهلدإلقلذيخل421+لدرابهلدال لفايليللكسكذه ل

 هسهلف ل ا لدركل لدر يفاي لهدرلفك ذ  لل ذالدر سذفرهل(لد  لقفق %ل)07دال لفاي  لري لخلرإلقليخل

انلهقذاللظ ذسلرللكه ذ لدال لفايذ له اذ لدرشذ سلد ه ل.لدر   ل  ليرً لهريحلدر ك هس ليللدر هدزا 

 نل سفرهلدإليسدادتلدر ذ كهس ليذللل0/04 فلي لخل نل يسدادتل فري لرللزيا لدال لفاي لههلاق ل نل

 له رذ ل نل ذرسلدرذابهل(ايلاق ل نلدإليسدادتلدر ب سض لرش سلهدلالس ه الدر هدزا )در هدزا ل

سذ لدرذابهلاهالسد لا يسكيف ليلللينلانلدر رسلدربرلللدر سذف ل(ل20) لكفنل4102در لااليلل هدزا ل

ل.كفنلاق ل نل ر ل سل    سدسلد  رفسسفر اههس
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 لهذهلانل  ذلخل رذ لدرلكه ذ لدال لفايذ ل(اهللل تلسأنليكذهن)ا فل فل هقر  للكه  لدإلقليخل

 ل قفسذ لانل  ذل  فلدرلكه ذ ل( ذسل صذايسلدرسذفقللرل ذفس فليقذه)اي لك يفتل سدهفل اف س ل نلدرابهل

شذذذ سيف  لهسف سقذذذفخلل0/04 لهسا ذذذس ل(ابقذذذفتلدر ذذذيفاي افقصذذذف لدر) ذذذنلدر هدزاذذذ ل%ل07دال لفايذذذ ل

در لذذاا ليذذللدر هدزاذذ  لاهنلدراظذذسل رذذ لدررفئذذالدر ذذفرللدرلقيقذذللرل هدزاذذ لدر فريذذ لدال لفايذذ ل ذذهدال

ا ي ذذ لدالبذذف لا ذذرفسلدرذذابهلاهلعذذاخل هسيذذملدربقذذسدتلد لذذس لرلرهدئذذالكفرضذذسدئالهدر كذذهحل

لكه ذ لدإلقلذيخلرذخل"لللذخ"هركذنلل(.يخلاب ذ لر ذفهق ذخل ذنلد  ذسفالهذهلعذاخل هسيذملدإلقلذ)هحيسهفل

.لي لقملعل لدرسحخل نل لفهر لهزيسل فري لدال لذفايلدر ذيالزيسذفسيل هسيذمل ذفلسحذالييذ لدإلقلذيخ

ر دل فالدإلقليخلسلكفي له ذهالد بفقيذ لرل ذاسبليذلل  ذليخلدرذابهلشذ سيف  له رذ لسفال بذفمل ذسلدر  ذفتل

دررسدقي لدر للد بذمل ر ذف لهرذخل ظ ذسلايذ لد بفقيذ ل ك هسذ لدررسدقي  لهرخلي كسلدإلقليخل نلهللدر   ل

هكفنل ذهدالدر ذفا لسئذيحلدرذهزسدالههزيذسلدرذابهلدال لذفايين لانلكذ ل ذفلد بذملعليذ ل.لس  دلدرشأن

ل. ثستليللدر هدزا لهالليه الا سلآلسلحيسا

هركنلهك فليظ سلكفنلهاف لا سلآلس لهههل اه لر  ذليخلدرذابهل رذ لدرلكه ذ لدال لفايذ  ل

هظ ذذسلهذذ دلدر ذذاه ليذذللاهدلذذسلآ دسلعاذذا فل ذذه ستلد  ذذهدالكثيذذسد لسذذينلدرلكذذه  ين لهصذذاستل

 صسيلفتل نلدر يالهزيسلدر فري لهدرل ا لدر فري ليلل  لحلدراهدا لسأنلدإلقليخلاب لدر زد ف   لرذ دل

ل!!.ي الد  ًخلكف  لد  لقفقف  

ل!:ه  راس ل فلههله دلدر اه  لهه لاب لدإلقليخل فل فالس  دلدر ا

رقذذالدهلرذذتلعلذذ لدر قسيذذسلدرذذ يلاصذذاس  لهزدس لدر ذذهدسالدرهسيريذذ ليذذللدإلقلذذيخليذذللشذذ سل

ههذذهل قسيذذسلشذذ سيل صذذاسالدرذذهزدس  لهركااذذللرذذخلاهلذذسل.لهدر  رلذذملس صذذايسلدرذذابهل4102اي ذذفنل

 نل قسيذسلهزدس لدر ذهدسال.لعل ل قفسيسلد ش سلدر فسق  له ا فلدهلرذتلعلذ ل قسيذسيلاي ذفنلهايذفس

 ليذ كسلسهضذهللانلهاذف لد بفقيذ لهقرذتليذلل(42)2/2/4102ش سلاي فنلهدرصفاسليذللدرهسيري لر

سذذينلدرلكه ذذ لدر سكزيذذ لهلكه ذذ لدإلقلذذيخ لهدر ذذللعلذذ لا ف ذذ فل ذذخل  سيذذسلقذذفاهنلل43/0/4102

 لهاصذذتلدال بفقيذ لسذذأنليقذهخلدإلقلذذيخلس  ذليخلدرك يذذفتل42/0/4102س ذفسيخلل4102در هدزاذ لررذذفخل

رذخل.لدر ذفرلل رذ ل ذه هلكذفر زدخل ذنللكه ذ لدإلقلذيخ(ل7) نلدر اه لسقذخلل-4-در  كهس ليللدرر هال

عهالااذ لالليه ذالايل ا  سلانلالاد ل نلدر  نهرينلدر رايينلقالدهلسلعل له دلدر اه  لهك ل فليذاي

 ااذذللا يذذ ل رذذ ل ذذفليقهرذذ لدإلقلذذيخلسه ذذهالد بذذفمل.ل4102د بذذفمللذذفسبل ذذفل ذذفالساصذذه ل هدزاذذ ل

 ذنلدر ذاه لاااذفا لكذ ر للل-4-ر هدزا  لي ض نل ذفل ذفاليذللدرر ذهال بص لاكثسل  فل ه هاليللد

ي ضذ نلعذاخل  فارذ لدرلكه ذ لدال لفايذذ ل ذنلقيذفخلدإلقلذيخلس صذذايسلدرك يذفتلدرزدئذا لع ذفلهساليذذلل

رل ذفس لدرلذف لهسير ذفلادلليذف  لهكذ ر ل(لدر لل خلدإلعًنلعا فله ضذ يا فليذللدر هدزاذ )دال بفقي ل
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هركنلالليه ذالرذايل ذفلينكذال رذ  لليذثلرذخل.لري لدرقضفئي لر  دلدر صايسدر هق لعنلدر ًلق لدراه

ل. صاسلاي ل   لس  ي ل نلدإلقليخلاهلدرلكه  لدال لفاي لاصف ل ك هسف لر  الدال بفقي 

ههذذهلي ثذذ لدرك يذذفتلدر  ذذ ل  ليرذذً ل ذذنلقسذذ لهزدس لل-3-رقذذالاضذذبتل رذذ لدر ذذاه لدرر ذذهال

نلدرلزداذذفتلدر فسرذذ لرإلقلذذيخليذذلل ي ذذفنل رذذ لدرلزداذذفتلدرذذابه لههذذللدرك يذذفتلدر ذذلل ذذخل لهيل ذذفل ذذ

درذ يليسذينلل-2-كذ ر لاضذبتلدرر ذهال.لدر فسر لرشسك لابهلدرش ف  لايللزدافتلدرلكه  لدال لفاي 

ل: راالتلدرك يفتلدر للضل فلدإلقليخل ر ل يافال ي فن لهك له الدر رله فتل هثق 

 (7)ودول رقم 

 لحكومة اال حاديةودول  سليم النفط من اإلقليم تل  ا

 ألف برميل يوميا  

-1 --5 --3 --0 -

 ال،در
الكمية المخطط لدا 

 حسب اال فاق

الكمية المس لمة في 

خزانات الحكومة 

 اال حادية

الكمية ال ي ضخدا 

 اإلقليم تل  ويدان

 اليوم/ألف برميل اليوم/ألف برميل اليوم/ألف برميل 5112

ل380ل020-للكفاهنلدرثفال

ل237ل317ل321-472لشسفه

ل384ل470ل242-211لآ دس

ل222ل212ل211-221لاي فن

ل208ل202ل221لايفس

لالل ه ال رله فتل002ل011للزيسدن

ل4  هزل ر ل شسينل

ل4102
لالل ه ال رله فتلرخل  لخلاي لك ي ل042

-لل313ل224لدر را 

خلسذ ليذذلل ذنلدرهدضذحلاااذفلل ذ لعاذالالذ افلسفر ذاه لدرذذ يلاشذفسل ريذ لدإلقلذيخليإاذ لرذخليل ذز

د شذذ سلكذذفاهنلدرثذذفاللهآ دسلهايذذفسلهسذذف ل ليذذلللزيذذسدن لليذذثلكذذفنل ذذنلدر ب ذذس لانلي ذذلخل

.لارذ لسس يذ (ل232)ار لسس ي ليه يف ليقذه لسبذفسمل(ل002)ار لسس ي ليه يف لهركا ل لخل(ل011)

هد  ذسلد هضذحلانل ر ذادتلدإلقلذيخليذلل.لارذ لسس يذ ليه يذف ل(ل002)ا فليللايفسليقالكذفنلدربذفسمل
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ارذ لسس يذ ليه يذف  ل(ل221)د ش سلد سسر لد هر لكفاتلاق ل  فلههل لذااليذللدر هدزاذ لهدرسذفرهل

هعل لدي سد لاا ل يزيال نل راالتل  لي  لدع سفسد ل ذنللزيذسدنلريكذهنلدر رذا لدررذفخلدر ذ كهسل

هركاذذ لسذذاال ل ذذنل رذذ لقلذذ ل  ذذليخلايذذفسلهلزيذذسدنل.لارذذ لسس يذذ ليه يذذف ل(ل224)سفر ذذاه لهدرسذذفرهل

رك يفتلدر سيا لاعذًا له هقذ لكليذفنل ذنلشذ سل  ذهزعنل  ذليخلايذ لك يذ لدرذ لدرلكه ذ لدال لفايذ لسف

هلذذاثل ذذفل هقرذذ ل.لارذذ لسس يذذ ليه يذذف لاهلاكثذذس(ل221)عاذذا فلكذذفنل ذذنلدرهد ذذالعليذذ لانلي ذذلخل

 رفسضهلدال بفملعاال عًا  ليللشك خليللانللكه  لدإلقلذيخل ذ لسملدال بذفملعاذالدرهقذتلدرذ يل

ه رذ ل.لي ل صلل  فلدرلفص  له ساال صلل لدررسدملدررف ذ لهسضذ ا فل صذلل لكسا ذ فن  ا  للي

عاذذا فل هصذذ لدإلقلذذيخل رذذ ل ه ذذيسلااسذذهالها  ذذز ل صذذايسال رذذ لدر ذذرفتلدررفريذذ  لههضذذسلراب ذذ ل

ل.يللدر هملدررفر ل له لل ل نلدر ًلق لدرقفاهاي "ل هقرف ل"

آال لسس يذ لسذاال ل ذنل(ل313)هرذ لرقالد  ل تلدرلكه ذ لدال لفايذ ليذللدرشذ هسلدر ذ  لد 

ا ذذفلرذذهلالذذ افلد  ذذسل رذذ لا فيذذ ل شذذسينلد ه  ل.لارذذ لسس يذذ ليه يذذف لدر ثس ذذ ليذذللدر هدزاذذ (ل221)

آال لسس يذذ ل(ل212)ارذذ لسس يذذ لشذذ سيف لسذذاال ل ذذنل(ل084)ييكذذهنلد ذذ ًخلدرلكه ذذ لدر سكزيذذ ل

فايل ذذنلكسكذذه ل اذذ ل ا صذذ لشذذ سيف  ل  لرذذخليذذ خل س ذذف لايذذ لك يذذ ل ذذنلابذذهلدإلقلذذيخلهدرذذابهلدال لذذ

لزيذذسدنل رذذ للذذالدآلن لهسفر قفسذذ لرذذخل  ذذلخلدرلكه ذذ لدال لفايذذ للكه ذذ لدإلقلذذيخلايذذ للصذذ لسرذذال

عل لدرسحخل نل ر لاس لانلدر يالكه ذستلس ذه لهحيذسال ذنلدرقذفا لدركذهساليهذفرسهنل.للزيسدن

ل. نلدر هدزا لدررف  "للص  خ"سإس ف لل4102يلل شسينلد ه ل

ن حكومنة اإلقلنيم اع بنرت الننفط اال حنادي فني محافهنة كركنو  ونزاا  ليالحه القارئي أ

ل.!!من نفط اإلقليمي و صرفت فيه لحسابدا الخاص علنا  وغصبا  

 لر هسيق ذذفليذذلل4102ال بفقيذذ ل هدزاذذ ل"ل عذذفا لدرليهيذذ "هدآلنليسذذاالدرلذذايثل  ذذااد لعذذنل

.لارذ لسس يذذ ليه يذذف ل(ل711)ك ذذفلهذذل له رذ لهسرذذالانلهصذذ ل صذايسلدإلقلذذيخل رذذ لل4100 هدزاذ ل

ار لسس يذ ليه يذف ل(ل211)در لسيسل ا ف  فل ر للل-اقً لعنلدراك هسلاش ل–ه لههللكه  لدإلقليخل

ل.يللا في له دلدررفخ

 لانلدإلقلذذيخليس ذذ ل رذذ ل ي ذذفنل(2هل3)يذذللدرر ذذهاينل(ل7)ك ذذفلاًلذذظليذذللدر ذذاه لسقذذخل

ههصذ ل ذفلاس ذذل ل رذ ل ي ذفنليذذلللادئ ذف لك يذفتلاكثذسلسكثيذذسل  ذفلي ذل  ل رذ لدرلكه ذذ لدال لفايذ  

ار لسس ي ليه يف ل قفسا لس فل ذل  لرللكه ذ ل(ل202) فل رار لل4102د ش سلدرل   لد هر ل نل

هرذهلدع سساذفلك يذفتلشذ سل.لار لسس ي ليه يف ل(ل313)دال لفاي ليللد ش سلدرل   لد هر لهدرسفرهل

ارذ لسس يذ ل(ل283)فنل ذفل رارذ للزيسدنل  فثل لرش سلايفسلاص ل ر لانلدإلقلذيخلاس ذ ل رذ ل ي ذ

آال لسس يذذ ل(ل313)رألشذذ سلدر ذذ  لد هرذذ لل قفساذذ لس ذذفل ذذل  ل رذذ لدرلكه ذذ لدال لفايذذ لهدرسذذفرهل
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هدرذ يليراذللانلدإلقلذيخلكذفنليصذاسل.ليه يف  له  يسلد سقفخلدر للدع  ا  فلهلل ذنللكه ذ لدإلقلذيخ

ههليللدرهقتلاب ذ لير سذسلاب ذ لار لسس ي ليه يف  له(ل081)رل فس لدرلف ل نل ي فنل فل رار ل

 لايل  ذليخل4102قالاهي لسإر زد ف ذ ل ذسلدرلكه ذ لدال لفايذ لهدرسسر ذفنلدال لذفايلس ابيذ ل هدزاذ ل

  يسلابه لدر صاسل ر لدرلكه  لدال لفايذ لههذهلد ذسل ذسااالرأل ذ لدرلكه ذ لدال لفايذ له رظذخل

ابهلدالقلذيخليذللدراصذذ ل صذايسل  ذذ ق لرذلاعضذفال  لذحلدراذهداليرلاذهنلعذذاخله ذهالاالئذ لعلذ 

 لانلدإلقلذذيخل3/0/4102عل ذذف لانلدر ذذيالاشذذ للهذذهسد للكذذفنلقذذالصذذسلليذذلل!!ل4102د ه ل ذذنل

 لك ذذفل كذذستلشذذسك ل ايذذ ل4102ارذذ لسس يذذ ليه يذذف ليذذللايذذفسل(ل082)صذذاسلرل ذذفس لدرلذذف ل

 لسذذأنل2/3/4102هدرصذذفاسليذذللل4102 ايس ذذللدر سكيذذ لدرسسيهفايذذ ليذذلل قسيسهذذفلدر ذذاهيلر ذذا ل

يضذذ نلرلكه ذذ لل4102درلكه ذذ لدال لفايذذ ل ذذسللكه ذذ لدإلقلذذيخلدر هقذذسليذذللكذذفاهنلد ه للد بذذفم

ارذ لسس يذ ليه يذف ل(ل421)دإلقليخللملدر صايسلرل فس فلدرلف ل ي لك يفتلابهل ا   ل زيالعذنل

ل.(34)4102در يلي ث لدر زدخل  فه  لدإلقليخليللدر هدزا لدال لفاي لررفخل

رل ذفالدإلقلذيخلدرلذف  ل"لدر صايسلدر  ذ ق "الههلله لكفنلدرلايثليللك ل فل فالاعً

ولكنن منادا عنن البينإ هلذفسبلدر هدزاذ  لهعسذسلاافسيذال صذايسلدرذابهل رذ ل ياذفال ي ذفنلدر سكذل ل

لالداخلي؟

 لسأا ذذفلهقرذذتل(31)42/0/4102يذذلل(لدر فركذذ لرلقذذ لشذذيلفن)قفرذذتلشذذسك لكلذذ لكي ذذ هنل

ر رزيذزلآيذفملدر ذايقفتلدرابهيذ لرلشذسك لدر ذلل ذفل"لاش سل سل ش سلرلذابهليذللدإلقلذيخ(ل0)عقاد لا اال

-04)هل الهذ دلدررقذاليذإنلدرشذسك ل ذ زهالسذينل".لزدرتلر فل   لقفتل فري لعااللكه  لدإلقليخ

ار لسس ي ليه يف ل ر ل شذ سل للذللرذخل كشذ لعذنلد ذ   لهاضذفيتلاا ذفل لقذتلسفربرذ ل سلغذف ل(ل21

سذأنللقذ لشذيلفنلياذ  ل ذفل"اضذفيتلدرشذسك له.ل ليذهنلاهالسد لعذنلاه لشذلافتلابذه(ل2,2)قذاسال

ل".ار لسس ي ليه يف ل(ل21)يسسهلعل ل

دراسهي يذ لسأاذ للDNOهدرصذفاسلعذنلشذسك لل4102ك فل كسل قسيذسلدربصذ لد ه لررذفخل

 ذذخل هقيذذسلعقذذالسذذينلدرشذذسك لهلكه ذذ لدإلقلذذيخلي ذذ حلييذذ لرلشذذسكفتلسفر سيرذذفتلدرادلليذذ لرل ذذهمل

فلل افصذب لسذينلدإلقلذيخلهدرشذسك  لهيذ خلدرسيذسلدرذادلللل ذنل لعل ف ل نلا ذفحل ق ذيخلد سسذ!!در للل

هانل(.ل ذذرسلسساذذت لههذذهلدر ذذرسلدر ر  ذذاليذذلل ي ذذفن)لذذً ل زديذذادتلعلذذ لد  ذذرفسلدررفر يذذ ل

اهالسد لرسس ي لابهلهذملهذم ل(ل42)د  رفسلدرادللي لدر البض لدر لليسف لدرابهلس فلكفاتلسلاهال

اهالسد ل(ل21) ذسل ذرسلسساذتليذللهقذتلدرسيذسلهدرسذفرهللاهالسد لرسس ي لابهلهذفهكلل قفساذ (ل30)ه

(ل20)كذفنلقذالسلذهللذذهدرللل4102هاضذف لدر قسيذسلانل رذا ل ا ذفبللقذذ لهذفهكللر ذا ل.لرلسس يذ 
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ههذ دلهذهللذف ل.لار لسس ي ليه يف  له ذخل صذسي لاصذب لرلسيذسلدرذادللللهدراصذ لدآللذسلرل صذايس

ل!!.  يسلدرشسكفتلدررف ل ليللكسا  فن

رقذذالكاذذتلقذذال لذذاثتلعذذنلهذذ دل!!.لادئ ذذف ل ذذسل صذذفيللكسا ذذ فن"لادلللدرسيذذسلدرذذ"يذذسسهل

در هضه  لهعنلدرك يذفتلدر فئلذ لدر ذلل سذف ل رذ ل لذ لدر صذفيللحيذسلدرس ذ ي  لهعسسهذفلكهسيذمل

 صب لابهيذف لحيذسل(ل81) ر لل4103رل  سياله ر لعاا فلكفنلعاالدر صفيلليص ليلللزيسدنل

ر ا لر ابي لقذسدسل حذًمل لذ لدر صذفيل ل"تلقالشكلتل سل ليللدإلقليخ له نللكه  لدإلقليخلكفا

  ل نلر  الدر صذفيلل…لعاخله هالاي للقيقي لرغلق ف"ه هصلتليي فلك س  ل ر ل".ل4101 ا لعفخل

هرخلاكنلا لاثليللليا لعنلدر صذفيللدرثًثذ ل".لحفي لالس  لههلله يل لرل  هي له  سيالدرابه

دراسهي يذ للDNOصب لدر شيالضذ نل اشذآتلشذسك لسفزيفنلهكل  لهدر :لدرسئي  لدر  فز  لههل

هاكذاتلااذ لالل.لار لسس يذ ليه يذف ل(ل011) لهدر للكفاتلس   ل فلسهفق لكلي لقاسهفل(لق لهفهكل)

 ه اليللدررفرخلاهر لر فله دلدرراال نلدر صفيل لالل ي فلهاا فل شيا ل نلحيسل  فز لعل لدرذسحخل

ل.(42) نللههس  فلدر فئل 

 ل  لاصذذاستلهزدس لدرثذذسهدتل!!لذذه لكذذفنلا ذذسد لاللي كذذنل صذذايق هركذذنل ذذفلظ ذذسليذذللاي

 صذذب لابهيذذف لحيذذسل  ذذفز له رذذ ليذذلل(ل002)ا ذذسد لسذذإحًمل(لهزدس لدرذذابه)درهسيريذذ ليذذللدإلقلذذيخل

 اظذذيخلاشذذفهفتلقهذذف لدرذذابهلهدرغذذفزلهل فيذذ ل:ل" لهدر ذذا ل ذذنلدإلحذذًملهذذه!!(33)02/2/4102

 صب لسشذسههلدالر ذزدخلسفر رلي ذفتل(ل40)دسلع  لك فلقسستلد   س"!!.لدرسيئ لهصل لدر هدهاين

درصلي لهدر ً  لدرسيئي للً لثًث لاش س لعل لانل لغ لدر صذفيلللذً لد شذ سلدر ذ  لدرقفا ذ ل

هدرظذذذفهسلاا ذذذفلكفاذذذتل"!!.لههفرذذذالدرسيذذذفنلهزدس لدرادلليذذذ لانل قذذذهخلس ابيذذذ لدرقذذذسدس.لهيذذذ خل اظيب ذذذف

ل!!.لً ل ا ينلسدئ  ل اد  ل  ل ضفعبتلاكثسل س ين"ل  فس "

 ل(33)يلل قليخلكسا  فن لاقً لعنلشبملايهز"لاهسلرل رله فتلدرابهي "ك فلاعلاتل اظ  ل

 صذب ل(ل021)ه ذهال:ل" لعذن" صفيلل قليخلكسا ذ فن:ل"يلل قسيسهفلدرش سيلدر يلل  لعاهدن

 نل"له ذفاليذلل قسيذسلدر اظ ذ ".لار لهنل نلدرذابهلدرلذفخ(ل71)ابهيف لحيسلقفاهاللي   ل ليه يف ل

سهفقذ ل ا ف يذ ل(لكلذ لهسفزيذفنلههذفهكل) قليخلكسا ذ فن ل ذفلعذادلد  ًكذ لرثًثذ ل صذف لسئي ذي ل

 صذذبف للفصذذ ل ر ذذ لسصذذهس لحيذذسلقفاهايذذ  ل ذذخل(ل021)ارذذ لسس يذذ ليه يذذف  ليإاذذ لي لذذ ل(ل081)

اهاذفنل ذنل(ل710)اربذف له(ل08)هلا ل صبي  له    ل ل(ل223) اشفنهفللفسبلدر رلي فت له ضخل

.لهدرساذذزين لهدهذذ لدر هدصذذبفتل-دركيسه ذذين–رلذذفخليه يذذف  له اذذ  لدرذذابهلد  ذذهالهد سذذي لدرذذابهلد

 صذذبف لههذذللد حلسيذذ  لهد قذذ لعذذااد ليذذلل لفيظذذ ل(ل042)هعذذاالدر صذذفيلليذذلللذذاهالاسسيذذ ل

ل". صبف (ل42)در لي فاي له ضخل
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(ل211)اهاذفنليه يذف ل راذلللذهدرلل(ل08710)سفع قفايلانلهاف للهأليذللد سقذفخ ل نل

ار لسس ي ليه يف  لهه دلسقخلكسيذسل ذاد  لل ذ لرذهلكفاذتل رظذخلهذ الدر صذفيلل حذسد لدر  سيذال

ل(.ايل  سيالدرابهلسرالد  لسدبلالالدر ا  فتل ا )كليف لاهل زئيف ل

هذ دله نلدرلذاهالدإليسدايذ لهذللدر ذذللكذفنلي ذسال ا ذفلدركثيذسل ذذاد ل ذنلدرذابه لقسذ ل ك ذذف ل

ر  سيس ل ر لايغفا ذ فنلهسلذسلدرلذسزله رذ لساذاسلعسذفحلري ذسال ر ل سكيف له ر ل"لدركساي"درلهل

ه الدرلاهال خل حًق فلا فخلدرابهلدرلفخ لهسقيتل ب هل لرل ا  فتلدرابهيذ  له ذفل.لسرال ر ل ر لاسل

كذذ ر لاع قذذالانل!!.لل ذذ لرذذهلكذذفنلابهذذف للف ذذف ل"ل اذذ  لابهذذل"ي ذذسل ذذنللذذً لهذذ الدر صذذفيللير سذذسل

(ل021-041)ار لسس ي ليه يذف  لهقذال صذ ل رذ ل(ل71)ثسل نل    لهفقفتله الدر صفيللههلاك

ل.ار لسس ي ليه يف لر ا  خل سل سيرفتلدرابهلدرادللل

 صذب  ل ذفليراذللدر قليذذ ل(ل40) ذنلدر ًلذظلانلهزدس لدر ذهدسالدرهسيريذ لقذالاسقذتلعلذ ل

رذ ل نلدر سيرذفتلدرادلليذ  لس ذسالليفز  ذفلدآلنلعلذ للذهلرل صذايسليذ خلدرر ذ لعلذ لسيذسلهفق ذ ل 

 له ا ذذفل  صذس لس  يذذسلدررفئذذادتلرذ دل ر قذذالانلسف ذذ هفع  فل4100 ليذهنلسس يذذ ليه يذذف ليذلل ذذا ل

 ذذنل%ل42 سرذذف لررقذذهالدر شذذفسك  لهدر ذذللقذذال صذذ ل رذذ ل"لابذذهلدرذذسسح" عهذذفالدرشذذسكفتل سفشذذس ل

دع يفايف ل   حللكه  لدإلقليخلرلشذسكفتلسذفرسيسلدرذادللللرللصذه لعلذ لدركذ لاهل.لدر سيرفتلدرادللي 

 صذذب  لهعلذذ ل(ل40)قذذاليكذذهنلعذذاالدر صذذفيللدر  سقيذذ لهدرسذذفرهلعذذااهفل.لر ذذزال ذذنلابذذهلدرذذسسحد

هقذال.ل ذنللذً لهذ الدر سيرذفت"لابذهلدرذسسح"د حلال دتلدر رفتلد عل  لكفييف لإلعهفالق خل ذنل

ل. عً ي  لهرنلي خلحلملايل ا ف"لاعفي "يكهنلد  سلكل ل

در قا ذذ ل رذذ ل  لذذحلدراذذهدالسذذابحلل 4100يذذللكذذ لد لذذهد ليذذلللفرذذ ل  شذذي ل هدزاذذ ل

 ذيسق ليذللدرر ذ ل"لحيذسلدرقفاهايذ " ليذإنلدركثيذسل ذنلهذ الدر صذفيلل4102هسيق ل  شذي ل هدزاذ ل

ل".درسيسلدرادللل"رغس ل

 نلدر بيالانلاضي لهافلسأنلعاخل هصي لدرذابهلدركذفيلل رذ للزداذفتلدرلكه ذ لدال لفايذ ل

 لاا ل رذ لقيذفخلشذسك ل ذه هل رغذفالشذلا ينليلل ي ذفن لرليذهخلدررفشذسلعلذ لدر ذهدرلليذلللزيذسدن

ليثلكفاذتلهاذف لافقل ذفنل ا ظذسدنليذلل ي ذفنلراقذ لدرذابهلدال لذفاي لل BP"(30)" رهادنلرشسك ل

كذ ر لكفاذتلهاذف لل هرذ ل.لهركنلعاخل هيسلدرابهلاا ل ر ل غفاس لدرافقل ينل يافال ي ذفنليذفسح ين

هلايضذذفنلر ل يل ذذف لهدضذذهستلدرشذذسك ل رذذ لثفرثذذ ل رذذهالرشذذسك لثي ذذسفلدإل ذذسفاي  ل  رفقذذا ل ذذسل ذذه 

 رغفالدرشلا لسرالانلكفنل نلدر قسسل ل يل فليذللاهدلذسللزيذسدن له رذ لس ذسالعذاخلكبفيذ لدرذابهل

هاا له دلد  سلريحليقذهل رذ لل ذفس ليذللدر سيرذفتله ا ذفل هفرسذ ل.ليلللزدافتل ه هليلل ي فن

ك ذفله نلس ذفر ل!!.لايف ل ر لاير ذفدرشسك ينلاعًالسفر رهي لعنلد ضسدس له  ضهسل ه هلقفاه
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ل ذنل  ذهزليذإنلايذ لشذلا ل رذ ل:ل"صاستل ذنللكه ذ لدإلقلذيخل رذ ل ادس ل ياذفال ي ذفنل قذه  دس ذادا 

 ه هل ي خلدر هديق لعلي فل نللكه  لدإلقليخللصسد  له ي خلدراظذسليي ذفللفرذ لسلفرذ  ل رذ لانليذ خل

ل!!!.(32)" ل ي ل  يسلافقً افليللسقي لدرش س

مننا ونناا فنني أعننالهي نننرى أن ينن م   ييننر ونندري للموازنننة المق رحننة مننن علنن  ضننوا 

تلنن  مولننس النننوابي ودلنن  بننأن  كننون مومننل الصننادرات ال نني  نقننل تلنن   5116الحكومننة لعننام 

ألنف برمينل يومينا  ( 311)ألف برميل يوميا ي بضمندا ( 721)ويدان من قبل اإلقليم ال  قل عن 

ال صنندير "إ ال أكينند فنني صننلب قننانون الموازنننةي أن منن. مننن النننفط اال حننادي لمحافهننة كركننو 

محهور ألية كمية كانتي وأن وميإ النفط المصدر ين م عنن طرينق سنوموي وال يووند " المس قل

بأي ،كل كاني وأن حصنة " البيإ الداخلي"كما يضاف أيضا  منإ .  حميل خاص لحكومة اإلقليم

ي و ومند حصنن دم لحنين تندنناا "داخليالبينإ النن"و" ال صندير المسنن قل"اإلقلنيم سن قلص بمقنندار 

 .ان داكات حكومة اإلقليم للصي ة أعاله

فيمنا ي علنق بننفط  5112تن أية حكومة  قدم موازننة بال،نكل الندي قندمت فينه موازننة 

كردس اني وال  أخند بنهنر االع بنار منا وناا أعنالهي هني حكومنة موحفنة بحنق ال،نعب العراقنيي 

 .ر المس قل والبيإ الداخليي ولم يس لموا روا بدمومندم الكردي الدين عانوا من ال صدي

كمننا وتن أي نائننب يصننوت علنن  مثننل هكنندا ميزانيننة يكننون قنند خننان أمانننة مننن ان خبننه 

وأوصننله تلنن  المولننسي ويكننون قنند سنناعد بصننور  قانونيننة علنن  سننرقة وندننب عوائنند النننفط 

 .العراقي

ل

  صدير نفط اإلقليم تل  تسرائيل (3)

سذفالدالر زد ذفتلد لًقيذ لهدإلا ذفاي  لهالل ذنلسذذفاللرذنلا لذاثلعذنلهذ دلدر هضذه ل ذن

دالر زد فتلدرقفاهاي لهدرا  هسي  ل نلدررسدملاللير س لسإ سدئي لهسفر فرلليإنلدر  ذفس ل ر ذفلا ذسل

 لظذذهسله  ذذفهزلكسيذذسلعلذذ لصذذًليفتلدرلكه ذذ لدر سكزيذذ لهلذذسمل ذذفيسلرلا ذذ هس لهكذذ ر لرذذنل

ي  يذسلهذ الدرقضذفيفلري ذتل ذنل".لاار ل ل ه  لعا لالليصاق لاهلريحلراي "اشسلله دلد  سلر نل

ده  ف ذفتللكه ذ لدإلقلذذيخ لاهلعذاالكسيذذسل ذنلاعضذذفئ ف لهسفر أكيذالرذذيحل ذنلده  ف ذذفتل ذنلي  ذذ ل

 رذ ل"ل ضذهس " االلا لاثلعنلدر هضه ل نلسفالانللكه  لدإلقليخل.لسفر ل لدرابهلليللدإلقليخ

هال ذذاد لس ذذسالدر ًلقذذ لدرقضذذفئي لرلذذابهلد لذذف لهذذ الدرلهذذه  لسرذذا فلاصذذسحل  ذذف ل  فس  ذذفل لذذا
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 ا ذذف لي ذذهلابذذهليرذذهالس   لذذ ل رذذ لكذذ لدرشذذرالدررسدقذذلل   ذذثً لسفرلكه ذذ ل(لدر  ذذسا)در صذذاسل

ل.ه  لحلدراهدالدال لفايين

كذذفنلدرا ذذفللد ه لإلقلذذيخلكسا ذذ فنلر صذذايسلدرذذابهلسهد ذذه لد افسيذذال رذذ ل ي ذذفن للذذينل

 لدر ذللاسلذستلسل هر  ذفل ذنلUnited Emblem ل  ذ  لcharted shipد ذ أ سلافقلذ لابذهل

درذذابه لثذذخلاقلذذتلل هر  ذذفل رذذ لافقلذذ لالذذس  لههذذ السذذاهسهفلاهصذذلتلدرذذابهل رذذ ل ياذذفالع ذذقًنل

Ashkelonل شذكل لعًقذفتلعف ذذ " نله  ذ لدر ل يذ لاثذفستل.ل41/0/4102دإل ذسدئيللليذللل"

 لرذ دلاللي كذذنلانليثيذذسلليذذثل نلدررذسدملاللير ذذس لسإ ذذسدئي"ل اقذذف د ل"يذللكسا ذذ فن لهركا ذذفلكفاذتل

ل.  أر لقضفئي 

اذفقًتل(ل01)يذلل  ذهزلدر فضذللهل لذتلعلذ لد قذ ل"ل صذايسلدإلقلذيخلدر  ذ ق "رقالزدال

ابه لرل فالدإلقليخلدرلف  لل هر لك لافقل ل ليهنلسس ي  لهههل فليرفا ل ل ي للزيذسدن ل سرذف ل

لا ذ ل سدقسذ ل"ر رذفهنل ذسل لسف"Iraq Oil Report قسيذسلابذهلدررذسدمل"ر رله ذفتلدهلذسلعلي ذفل

ل.tankers monitoring services"(32)افقًتلدرابهل

يه ذذف  لهاااذذفال(ل02)هدراذفقًتلدررشذذس لسل هرذ ل ليذذهنلسس يذ لركذذ ل ا ذذف ل ذخل ل يل ذذفليذلل

ل:ا  فالدرافقًتله فسيخل غفاس  فل يافال ي فنلدرابهل

United Leadership 1/7/2015, United Emblem 2/7/2015, United 

Seas 3/7/2015, MT Bonita 4/7/2015, MT Tamara 6/7/2015, United 

Dynamics 8/7/2015, United Leadership 9/7/2015, United Fortitude 

11/7/2015, United Seas 13/7/2015, United Emblem 14/7/2015. 

راذللانل كذفنلهاًلظلانلق  ف ل نلدرافقًتلدرابهي لل لتل س ين لسرال  ر لايذفخ ل  ذفلي

ل. بسيهلدرافقًتلرخليكنلسرياد ل

 ًيذذينلسس يذذ  لهس رذذا ل(ل01) ل ذذخل ل يذذ ل02/7/4102 رذذ لل0/7/4102ايلااذذ ل ذذنل

ل.ار لسس ي ليه يف ل(ل000,7) صايسلقاسال

عل لدرسحخل نلانله دلدرابهلههل زال نلابهلدررذسدم لهركذنل  ذفس للكه ذ لدإلقلذيخلهذلل

هدع يفايذذف ليذذإنلدر رله ذذفتل.لهس ل ذذه ه لسلكذذخلدرهدقذذسلذذفسبلاهذذفملدرذذابهلدر  ذذ   لهلذذفسبل ذذي

در  ذ ل لعذنلك يذفتل صذايسلهعهدئذالدررذسدملهذلل ذفليصذاسل ذنلقسذ ل ذه ه لههذهلدرذ يل  ذذ ل ل

ه ذذفليصذذاسل ذذنللكه ذذ لدإلقلذذيخلهذذهلا ذذسللذذفسبلهذذ ال.لاهسذذ لهدر  ذذفتلدررفر يذذ لرلذذابهلدررسدقذذل

ل.لالدررفر للرلابهدرل فسفت لهك فلكافلقال كسافل ر لعاال افقش لدررس لهدره
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 نلدرك يذذذفتلهد  ذذذرفسلهدر شذذذ سينلهدررفئذذذادتلكل ذذذفلا ذذذهسلحيذذذسل رسهيذذذ ليي ذذذفلي رلذذذمل

"لالل ذذزد "ه ذذنلدر بذذسه لانلدرلكه ذذ لدررسدقيذذ ل.لسفر صذذايسلدر  ذذ ق لرإلقلذذيخ لالارذذادخلدرشذذبفيي 

هايذ  لعلذ لعااهفل  فتلقفاهاي لعفر ي لر  فسر له الدرلفالت لهركنلهاف ل شكل ليللدر  فسرذ لدرقفا

ل.د ق ليي فلي رلملسفر ش سيلدرسئي للههلل  سدئي 

 لثذخلايذنل ذ هال(32) قسيسف لك ل صايسلرلكه  لدإلقليخلي   ل ر لدر يفالدإلقلي ي لدإل ذسدئيلي 

هركذنل ذنلدر نكذالانل  ذسدئي ل كذسسله  رف ذ ل ذسلدرذابهل.لدرافقًتلسرذال رذ لي ذهلا ذسلحيذسل لذاا

هدررذذسدملالل.ل ذذنللذذً لدراقذذ ل ذذنلافقلذذ ل رذذ لالذذس (لقسذذ ل رذذ اهل)دركذذساي لاهل صذذاسالسرذذال رذذ ل

ير ذس لسإ ذسدئي لهرذ ر لالليذ  كنل ذذنل قف ذ لدرذاعفه لضذاهف لهركذذنلي كاذ ل قف ذ لدرذاعفه لضذذال

درشذذسك لدر سكيذذ لدر فركذذ ل افسيذذالدراقذذ له رذذادتلدر ل يذذ  لهكذذ ر ل قف ذذ لدرذذاعفه لضذذالدرشذذسك ل

ل.ك لرافقًتلدرابهدر  فسي لدر ش سي لرلابه لهدرشسكفتلدر فر

 نلدراذفقًتلدررشذسلدر ذ كهس لاعذًالد   ذتلالذهلدر يذفالدإل ذسدئيلي لل ذالدر قذفسيسلدر ذذلل

 لهركذنلعاذال"لا ذ ل سدقسذ لاذفقًتلدرذابه" لهسفر رذفهنل ذسل" قسيسلابهلدررسدم"دهلرتلعلي فليلل

 ذف دللذاثلسرذالالهر فلرل افهملدرقسيس ل نل  ذسدئي  لاحلقذتلدراذفقًتلا  ذز لدر  سذس لهالليرذس ل

ل. ر 

ارذ لسس يذ ليه يذف  لهاا ذفل ر  ذال(ل401)هك فل اس لاللق ف لانلد ذ  ً ل  ذسدئي لسلذاهال

 نلد   ًك فلعل لابهلكسا  فن لر ر ليذإنلاكثذسل ذنلاصذ لدرذابهلدركذسايلدر صذاسل%ل72يلل

تليذ خل  ل نل ساي لل هر لدراذفقً.ل نل ي فنليسف ل ر ل   لالس لحيسل  سدئي  لهركنلس  فعا  ف

ابهذذذف ل"س رفهاذذذ لدر  ذذذفتلدإل ذذذسدئيلي  له ا ذذذفل رذذذ ل  ذذذفتلالذذذس ليذذذللدررذذذفرخ لعلذذذ لدع سذذذفسال

هدرك ليش سيل  دلكفاتلهاذف لل ذه فتليذللد  ذرفسللصهصذف لدرذاه لدرقسيسذ لهر ذفل"!!.ل  سدئيليف ل

ل.عًقفتلهيس ل سل  سدئي ل ث لقسس لهدريهافن لهل  ل صسلهد سان لهحيسهفل نلدراه 

ل30)لدرصذليب لدر رسهيذ لعفر يذف ل"لThe Financial Timesيافاشذ ل ذفي زلدربف" كذستل

 نل" ل"  ذذسدئي ل   ذذ لالذذهلدركذذسالرل   يذذزدتلدرابهيذذ :ل" ل لذذتلعاذذهدن42/8/4102 ليذذلل(37ه

 ليذذهنلسس يذذ لسذذينلشذذ سلايذذفسل(ل02)درشذذسكفتلهدر صذذفيللدرابهيذذ لدإل ذذسدئيلي لدشذذ ستلاكثذذسل ذذنل

  ذذفس لدرذذابه لهاظذذفخل رقذذالدراذذفقًتلدر  صذذ لسف ق ذذفسلهآا لهيقذذف لرسيفاذذفتلدرشذذلن له صذذفاسل

دركلب لدركلي لر  الدرك يفتل قاسلس ليفسلاهالسلسل ذالد  ذرفسلدررفر يذ ل:ل"هاضفيتلان".لدرصافعي 

ه كذذستليذذلل قسيسهذذفل".ل ذذنل رذذا لدرهلذذالدإل ذذسدئيلل%(ل77)يذذلل لذذ لدرب ذذس  له  ثذذ للذذهدرلل

…لرذا ل  ذسدئي  لاهلاعيذال صذايسال رذ ل  ذ لثفرثذ لانلق  ف ل ذنلدرذابهلقذاليكذهنل لزهاذف ل:ل"ايضف ل
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ل ذذال لفريذذ لدر  ذذف سينلسذذفرابه ليذذإنل ذذنلدر  كذذنلإل ذذسدئي لانل لصذذ لعلذذ لهذذ دلدرذذابهلس ذذرسل

ل". الب  لاهل ش سيلدرابهلدركسايلكهسيق ل عهفال  فعا ل فري لرلكسالسصهس لحيسل سفشس 

 ل ايهعذذ لدرذذث نل قذذا ف ل نل  ذذفس لدرذذابهلهذذ ال ذذ خلعسذذسلصذذبقفتل ذذسي:ل"هيضذذي لدر قسيذذس

سهد ه لدرشسكفتلدركسس لر  فس لدرابهلهدر ا  ذفتلدرابهيذ ليذللدررذفرخ له ذنلسيا ذفلشذسك لليي ذه ل

انلهاذذف لدررايذذال ذذنلدرذذاه  ل رذذ ل فاذذال  ذذسدئي  ل شذذ سيلدرذذابهل:ل"هيضذذي لايضذذف ل".له سديي ذهسد

شذ ف لدررذسدم ل ذنللف   ذفل ذنلابذهل%ل07دركساي لليثل نلدر صفيللدإليهفري ل ش سيللهدرلل

 ضذفي ل رذ ل.ل ذنللف   ذف%ل2 نللف   فل نله دلدرذابه له سكيذفل  ذ هسال%ل8هدريهافنل   هسال

ل". نللف   فل نلابهلش ف لدررسدم%ل07قسس لدر لل   هسال

انللكه  لدإلقليخلااكذستلاا ذفل سيذسلدرذابهل رذ ل  ذسدئي ل:ل"ه دلهرقال كستلدرصليب لايضف ل

:لهركنلكفنل هدال  ذنه لكسيذسليذلللكه ذ لدإلقلذيخلرلصذليب ل (سصهس ل سفشس لاهلحيسل سفشس )

ه ا ذذخلسلف ذذ لكسيذذس لرل ذذف ل…ل ا ذذخلاللي   ذذخلايذذنليذذ هالدرذذابه لسرذذالانلا ذذل  ل رذذ ل  ذذفسلدرذذابه)

ل(".ر لفسس لادع له هييسلسهد الدر هظبين

 نلشسك لليي ه له سديي هسدلدر  كهس ينلاعًا لكفنلقذال ذخل لايذاه فليذلل قسيذسلرهكفرذ ل

 لسشذذذسدئ فلدرذذذابهل ذذذنللكه ذذذ ل4/01/4104 ذذذسلصذذذاسلقسذذذ لاكثذذذسل ذذذنلثذذذًثل ذذذاهدت ليذذذللسهي

اهنلعلذذخل–ليذذثل ذذخليذذلللياذذ لشذذلنل كثبذذفتلابهيذذ لسذذسد ل ذذنللقذذ لحذذفزللهس ذذهسل.ل(42)دإلقلذذيخ

ل4104 رذذ ل سكيذذف له ذذنلثذذخلل ذذ لعلذذ لاذذفقًتليذذلل هلذذسل شذذسينلدرثذذفاللل–درلكه ذذ لدال لفايذذ 

رللكه ذذ لدال لفايذذ لسرذذال ثذذفس لل–هق  ذذف– سديي ذذهسدللدع ذذ ستلشذذسك .لرل ذذفالدرشذذسك ينلاعذذًا

ه ذذزهالهف ذذفنلدرشذذسك فنلدرلكه ذذ لدال لفايذذ لسفر شذذ قفتلدرابهيذذ  لهر ذذفل  ذذفس ل.لدر هضذذه ل ر ذذف

ل.ابهي لكسيس ل سلدرلكه  لدال لفاي 

هاًلذذظليذذللدرلسذذسلاعذذًا لانلسفإلضذذفي ل رذذ ل  ذذسدئي له رذذ لدرشذذسك ين لهاذذف لعذذاال ذذنل

ابهلدإلقلذيخ ل ثذ لقسذس لهدريهاذفنله يهفريذفله سكيذف ل  ذفلينيذالقذه لدر ذياللدراه لد لس ل ش سي

اش للسأنلدرلكه  لدال لفاي لاهقبتلدر ًلق لدرقضفئي لدررفر ي لر ذ دلدرذابه لاهلعلذ لد قذ ل  ذاتل

ل.ع  لدر  فتلدرقفاهاي لدررفر ي لدر للكفاتل ًلملدر هضه لرل فالدرلكه  لدال لفاي 

 Theُ سهِ ذذلِخلسه ذذتل" ذذسدئيلي  لدرافهقذذ لسفرلغذذ لدإلاكليزيذذ  لثذذخل ذذفاتلدرصذذليب لدإل

Jerusalem Post"له لذذذتل42/8/4102 لسلسذذذسل شذذذفس  لهيذذذللدر ذذذفسيخلاب ذذذ  لايليذذذلل 

يشذذيسل رذذذ ل ذذفلاقل ذذذ لصذذذليب ل.ل(32)"حفرسيذذذ لدرذذابهلدإل ذذذسدئيللل  ذذ هسال ذذذنلكسا ذذذ فن:ل"عاذذهدن

 نلد ذ يسدالدرذابهل ذنل:ل"ه لدرصذليب ليذثل قذ.لدربفيافاش ل في زلاعًا له ضي ل رله ذفتلالذس 

 ل  ذذسفالدق صذذفاي ل–يقصذذالعفصذذ  ل  ذذسدئي –اسسيذذ  لقذذاليكذذهنلا ذذسد ل سحهسذذف لييذذ ل ذذنلدرقذذاحل
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 نلدرذذذذابهلدركذذذذسايليصذذذذ ل ياذذذذفالع ذذذذقًنل:ل" له ضذذذذي ."ه يه يف ذذذذي  لك ذذذذفليقذذذذه لدرلسذذذذسدا

Ashkelonًتله نلدرذذابهليلذذزنلرذذا ل اشذذآتلشذذسك لااسذذهالآيذذ…لدرابهذذلل اذذ لي ذذس لههيلذذ ل

 ل حذسد ل  فسيذذ ل ذذنلقسذذ لدرشذذسكفتلEilat Ashkelon Pipeline Lowparyاشذكلهنل

هسرذاهفل قذهخلدر صذفيللدإل ذسدئيلي لسشذسدالدرذابهل.لدرابهي لدر  فسي لدررفر ي له نلقسذ لدر  ذ ث سين

 نلد ذذ يسدالدرذذابهلدركذذسايل ذذيكهنل بيذذاد ل ذذنلدراذذهدللل:ل"ه ضذذي لايضذذف ل".ل ذذنلهذذ الدرشذذسكفت

راذهدلللدالق صذفاي  لعلذ لدرذسحخل ذنلعذاخلدع قفااذفلانلدركذهساليًقذهنلصذرهسفتلدر يه يف ي لهد

 نل ذذنلدر اهقذذللرل صذذفيللدإل ذذسدئيلي لشذذسدالدرذذابهل.لكسيذذس ليذذللهذذ الد يذذفخليذذلل صذذايسلابه ذذخ

دركسايلدر صاسل نل يافال ي فنلدرابهذل لليذثل نلسللذ لدرافقلذ ل  ذ غسمليه ذف لهدلذاد لرلهصذه ل

 يسدال  ذذسدئي لرذذابهلكسا ذذ فن ل ذذينايلسصذذهس لحيذذسل سفشذذس لرلا ذذ لك ذذفله نلد ذذ.ل رذذ لاشذذكلهن

ل".درقضي لدركساي 

هاليسد لاسيالانلالذ خلهذ دلدر هضذه لس ذفل ذفاليذللليثيذفتل لك ذ لدال ذ ئاف لد  يسكيذ ل

 له رذ لسذأنلدرافقلذ لدر ذللNew OrleansيللايذهلاهسرياذزللFifth Circuitيللدرادئس لدرلف   ل

هدر ذذسدالسيرذذ ليذذللدرهاليذذفتلدر  لذذا  لقذذالد   ذذتلالذذهلدرشذذسملد ه ذذهلكفاذذتل ل ذذ لابذذهلدإلقلذذيخل

هايسحتلل هر  فليلل يافالع قًنلدإل سدئيللل لاياد  له ذفال رذ ليذلل ذيفملدرلكذخلدرذ يلصذاسل

ل.(38)4102يللدراص لدرثفالل نلايله ل

 ذذنلابذذهل%ل77هدآلنلا  ذذفا ل ذذف دليسيذذالدر شذذككهنليذذللصذذل لانلابذذهلدإلقلذذيخليغذذ يل

هذ ليسيذاهنلك فسذف لس ذ يف ل.لعلذ لهذ دلد  ذس"لاارذ لاد غذ "اهلدر ينليزع هنلعاخله ذهالل  سدئي  

صذفاسد ل ذنلا ايذفهه له صذامل ذنلكف ذالدررذا ليذلل  ذسدئي  له س ذ ل رذ لهزدس لدرلفس يذ ليذذلل

درسه يايذ ل"لدرذا غفت"سغادالسفرهسملدراسله ف ي  لعنلهسيملهزدس لدرلفس ي لد  يسكيذ  ل ذسلكذ ل

 لريصاقهدلليائ لانلابهل"!!اق خلركخلسأاافلا  هسالدرابهل نلكسا  فن:ل"يي لا ايفههلدرًز   ليقه 

لكسا  فنليغ يل  سدئي  

هي  ذذذفا لصذذذفئاللليذذذذ لهس ذذذلسي لرهيبذذذ للذذذذه لهلذذذالدر ذذذيالكه ذذذذستلس ذذذه ليذذذذلل

 ذذنلدر ذذيالع ذذفسلدرلكذذيخ لدر ذذال لكذذلل قذذهخلدرلكه ذذ لدال لفايذذ لسإس ذذف للصذذ لل04/01/4102

ثًثذ لاسسذف لد ذ  ً ل  ذسدئي ل ذنلدرذابه لاالل:ل"ي  هري يالعل لهلالكه ستدإلقليخل نلدر يزدا

ل.(40)" كبللرسهد الكسا  فن 

 محاولة حكومة تقليم كردس ان  صدير النفط تل  الواليات الم حد  (0)
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هل ذذ ل.لرقذذالكفاذذتلدرلكه ذذ لد  يسكيذذ لادئ ذذف ل رفسضذذ لرقيذذفخلدركذذهسالسفر صذذايسلدر  ذذ ق 

 لدع سذسلدرذذابهل"قذفاهنل ق ذيخلدررذسدم"هدر ذلالدرصذيتلهدرذ يلي ذ  للحيذسلدر لذزخ"لقذفاهنلسفيذان"

يذذللايلذذه ل"لحيليذذا–قذذفاهنلسفيذذان" ل  لصذذاسلهذذ دلدرقذذفاهن لههذذهل ذذفلي ذذ  لايضذذف ل!!ا ذذسد ل سكزيذذف ل

هرذذهلاقذذسالدرقذذفاهنل.ل لهدرسد ذلل رذذ ل ق ذذيخلدررذذسدمل رذذ لثًثذذ لاقذفريخلعفصذذ   فل سكذذزلسغذذادا4117

يي فلي رلملسفرابه لا الانل  أر لدرابهلسس   ذف لسذااد ل ذنلدرلهذهله ب يسد  لهشسهلفتلسفيانلر  ل

دإلا ف يذذ ل رذذ لدر رفقذذال رذذ لدإلا ذذفبل رذذ لدر صذذايسل رذذ ل هزيذذسلد سسذذفللهذذلل  ذذأر ل سكزيذذ ل ذذنل

ل.(32)صًليفتلسغاداللصسد  له خلهضر فل سلقضفيفلد  نلدرقه للهدر يف  لدرلفس ي 

دركذفيلل  ذفالع ليذفتل هقيذسلدررقذهالهدإلا ذفب لهركنلرخليكنلدر هق لد  يسكذللسفرهضذهلل

 ثل فلكفنلهدضلف ليي فلي رلملسفر صايس لسفع سذفسالا ذسد ليلذ لدرلكه ذ لدال لفايذ للصذسد لل ذال

ليذذذثل نلدر صذذذسيلفتل.ل(32هل42)اصذذه لدرا ذذذ هس لهرقذذذالك سذذذتلعذذذنل رذذذ ليذذللعذذذاال ذذذنلك سذذذل

قذ لدرصذسيل لدآل ذس  له ا ذفلكفاذتلرذخل كذنلسفرهسي"لدر صايسلدر   ق "د  يسكي لدررلاي لس رفسض ل

.ل لهلصهصف ل ا لدإلعًنلدرس  للعنل ث لهك دل صايسل نلقسذ للكه ذ لدإلقلذيخ"عل لد  ليفا"

آلذذسلهذذذ الدر صذذذسيلفتلهذذذهل ذذذفل ذذذفالعلذذذ لر ذذفنلهزيذذذسلدرهفقذذذ لد  يسكذذذللاسا ذذذتل ذذذهايزليذذذلل

ليذذثلل.(21)در ارقذذاليذذلل سكيذذفلG20علذذ لهذذف  ل ذذن  سلهزسدالدرهفقذذ لرذذاه لدرذذ ل2/01/4102

انل  ذذأر لصذذفاسدتلدرذذابهلدررسدقذذللهابذذهل قلذذيخلكسا ذذ فنلا ذذسلضذذسهسي ل  ذذ اسكف لانل"اعلذذنل

انلعلذذ لدررذذسدمله سكيذذفلدر ا ذذيمليي ذذفل:ل" ل ضذذيبف ل"در صذذايسلي ذذالانليكذذهنليذذلل هذذفسلدرا ذذ هس

سيا  فليللع لي ل صايسلدرابهله يسداد  ف ل رلاف لعنلاعخللكه   لدركف  لرر لي ل صايسلدرابهل ذنل

يذذلل"هاًلذظل كذذسدسلعسذفس ل".لقلذيخل رذ لدرلذذفسبلشذسيه لانل كذهنليذذلل هذفسلدرا ذذ هسلدررسدقذلدإل

ل"!!. هفسلدرا  هسلدررسدقل

ا فلسشأنل فليقهخلس لدإلقليخللفريف ل نل صايسلرابه لسصهس ل سفشس لعنلهسيملد سدضذلل

ف لانلدر  ذخلانل كذهنلعنلدع قفاالانلهاف لد بفقف لسذينلاسسيذ لهسغذادا ل  ذ اسك"در سكي  لعسيسل هايزل

ل". سكيفلقالسااتللهدسد  فليي فليل له الدرر لي 

ي كنل ي ذفزلدر هقذ لد  يسكذل لسذأنلدر صذايسل ذنل  ذنهري لدرلكه ذ لدال لفايذ للصذسد ل

هي كنلرللكه  لدررسدقيذ لانل لذه لدإلقلذيخل صذايسلدرذابهلسذار فلسصذهس ل.لل الاصه لدرا  هس

درلليذ لدرقذهيلر ذف لههذلللكه ذ لدإلقلذيخلسفر ذال ل"ل زعذ "هيللدرهقتلاب ذ لالل سيذالانل.لس  ي 

ل.سفر هضه  لال ي فلانلدرلكه  لدال لفاي لدرلفري  لرخل رهلدر هضه لد ه ي لدر هلهس 

عل لضهال فل قاخ لاسداتللكه  لدإلقليخلانل  ر ل سيرذفتلابه ذفليذللدرهاليذفتلدر  لذا ل

هقذاليكذهنلهذ دلدرقذسدسلا ي ذذ ل.لدال لفايذ ا ذسد ل  ذ هلف لسذ  لهسذ ر ل ك ذسلهذهمل  فارذ لدرلكه ذ ل
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يذذللدرهاليذذفتلدر  لذذا  لهعلذذ لدي ذذسد لانلسف ذذ هفع  خل"لاصذذاقفئ فلهرهسي ذذفله لف ي ذذف"اصذذيل ل

–هعاال ك ذف لع ليذ لدرسيذس–درضغهلسف  فال ك ف لع لي لدرسيسليللدرهاليفتلدر  لا لسا فل لهس ر ل

هرذخليكذنليذللل ذسفا خل.ل كفنليللدررفرخل لهعاخل ال لدرلكه  لد  يسكي  لي كنلدر صايسل ر لاي

ل.ا سلدرقضفالد  يسكل لهدر ًلق لدرقضفئي لدررسدقي 

"لدر صذذايسلدر  ذذ ق " لهسرذذالي ذذس لقصذذيس ل ذذنل4102قف ذذتللكه ذذ لدإلقلذذيخليذذلل  ذذهزل

در  سيسذذللهحيذذسلدر رلذذنلس ذذ يف  لهيذذللظذذسه ل يف ذذي ل رقذذا  ليذذللدررذذسدمليي ذذفلي رلذذملسذذهزدس ل

 ل ذذنلدرشذذسك لدريهافايذذ لUnited Kalavrytaي لسف ذذ ئ فسلافقلذذ لدرذذابهلدر ذذفركلله  يذذ لدررسذذفا

 لهل ل  ذذفل"Marine Management Services MMSلذذا فتل ادس لدرسلذذفسل"دركسيذذس ل

سأكثسل نل ليهنلسس ي  لهه    فل ر لدرهاليفتلدر  لا لر ش سلرخلي كسلد    لهسفرذ دتل رذ لللذي ل

.ل(38)يذذلل ك ذذفح"لGalvestoneكفرب ذذ هنل"ياذذفالدر ك ذذي ليذذلل لفهرذذ لر بسيذذهلل هر  ذذفليذذلل 

.له ر سلدر بسيهلا ي  للذاهثل شذفك لقضذفئي ليذللعفئايذ لدرذابهله  كفايذ لدر بسيذهليذللهذ دلدر ياذفا

 لقذذاخل ك ذذال لف ذذف لي ثذذ لدرلكه ذذ لدررسدقيذذ لاعذذه ليذذلل لك ذذ ليذذلل ك ذذفح ل2/2/4102هيذذلل

  لذها لسذفرابهلدر صذاسل ذنلكسا ذ فنلهك ر ل رايً لراعه لالس لقا تل ذفسقف  لعلذ لافقلذ لابذهل

 ل(للذذي لدر ك ذذي ) رذذهال رذذ لدرلكه ذذ لدررسدقيذذ  له نلدرافقلذذ ل ا ظذذسلدر بسيذذهليذذلل ذذهدل ل ك ذذفحل

ه ر ل قفس لاعه ل نللكه  لدإلقلذيخل هلذال ذنلدر لك ذ ل صذادسلا ذسل سهذف لاعذه ل ذفسق ل ذنل

 لدررسدقيذ لدال لفايذ لاللعًقذ لر ذفلدرلكه  لدررسدقي  لهدر  فللرلافقل لسفر بسيه لسفع سفسلانلدرلكه 

ل.(23)س صايسلابهلدإلقليخ

 لك  لدر اهق لدر اهسيذ ل"رقالا لتلدراعه لدر للاقف   فلدرلكه  لدررسدقي  ل  لاصاستل

لك ذذذف لرصذذذفرحلدرلكه ذذذ لدررسدقيذذذ ليذذذلل"لThe Southern District Courtر ك ذذذفحل

 لفايذذ لر ذذفلكف ذذ لدرلذذمليذذلل قف ذذ لهزدس لدرذذابهلدال" لليذذثلاكذذاتلييذذ لدر لك ذذ لانل7/0/4102

دراعه  ل ا فلقا تل فليكبلل نلد ار لعل لانلدرا  هسلدررسدقللي كنلانليب سلعل لاا ليرهذلل

هزدس لدرابهلدال لفاي للذمل لكيذ لدرذابهلعلذ لدرافقلذ  له نلرل لك ذ لدرصذًلي لدركف لذ لرلاظذسليذلل

ل.(24)"اعه لدرهزدس 

سدقي لدال لفايذ  لهدا كف ذ لر لذفهالتللكه ذ لدإلقلذيخلدع سسله دلدرلكخلاصسد لرللكه  لدرر

هركذذنلدإلقلذذيخلرذذخلير سذذسلهذذ دلدرقذذسدسلدرقضذذفئللا فئيذذف  لهد ذذ  سلسذذفإل سدادتل.ليذللدر صذذايسلدر  ذذ ق 

درقضفئي ليللدرهاليفتلدر  لا لسف ذ ئاف للكذخل لك ذ لدرسذادا ليذلل ك ذفح ل لذفهال ل ي ذفال لذسبل

ل.قفاهاللإلا فللدر صايسلدر   ق 
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للذذي للUnited Kalavrytaدراهذذملسذذفرلكخلاعذذًال سفشذذس ل لحذذفاستلافقلذذ لدرذذابهللسرذذا

در ك ذذي لعفئذذا لالذذهلدرسلذذسلدر  ه ذذه لهايسحذذتلل هر  ذذفليذذلل ياذذفالع ذذقًنلدإل ذذسدئيلل لهيذذمل

 نل غذذفاس لدرافقلذ ليذهسلصذاهسلدرلكذخلي كذنل ب ذذيسالانل".للذا فتل  سذسل ذيسلدراذفقًت" رله ذفتل

ههذهلدالل  ذف ل)آلسلس صفاس  ف له عهفئ فلرذهزدس لدرذابهلدال لفايذ للهاف ل لهيف ل نل صادسللكخ

 لاهلاا ذذفل ذذألستليذذللللذذي لدر ك ذذي لرشذذ هسلههيلذذ  لهاللا ذذ لهاذذف ليذذللسيذذسلدرذذابهليذذلل(د س ذح

يللك لد لهد ليإنل غفاس لدرافقل  لقاليكهنلاضسلسفال ذ ئاف لدرقضذفئللرلكه ذ لدإلقلذيخ ل.لا يسكف

ل.هك فل اس 

ديذذ ل"قلذذيخلسذذفرهرنلسذذفرلكخلدر ذذفسم له رذذ ليذذللقف ذذتللكه ذذ لدإل  لك ذذ لدإل ذذ ئاف لدرههي

ديذذ ل.ل)New Orleans ليذذللايذذهلاهسرياذذزل"Fifth Circuit Courtدرلف  ذذ ل ه رسيذذسلدرههي

Circuit Courtديذذذ لاهلدراهسيذذذ " لي ذذذ ر  لرل لذذذفكخلدر  ذذذ ف ل در ذذذلل ارقذذذاليذذذللي ذذذسدتل"لدرههي

ل(. ل لب 

هرذذنلدإلقلذذيخلسلكذذخل لك ذذ ل ك ذذفحلدر ذذ كهس للهلك ذذتل لك ذذ لدال ذذ ئاف لهذذ السذذسي 

اعذذًا لرذذخلي اذذفه لدرلكذذخل هضذذه لدراظذذسليي ذذفلرذذهلكفاذذتللكه ذذ لدإلقلذذيخل  ذذ هيسلانل صذذاسلاهلالل

 صذذاسلسصذذهس لقفاهايذذ  له ا ذذفلالذذ لسذذأ سل لك ذذ لدرسذذادا ليذذلل ك ذذفحلهدر ذذللاعهذذتلسغذذادالدرلذذمل

هك ذفل– ذسل ضذفي ل.لرهاليذفتلدر  لذا درقفاهالل نل قفضلل لفهالتللكه  لدإلقليخلرل صايسل ر لد

لكه ذذ لدإلقلذذيخلقذذال رلذذتل ذذنلد ذذ ئافي فلدرلكذذخلا ذذسد ل"سذذأنلل– ذذفاليذذللاصذذه ل ذذفلقفرذذ لدرقفضذذل

 له رذذ ل ذذنللذذً لقسدسهذذف لهسصذذهس لههعيذذ  لانل بذذسغلmooted this appealدي سدضذذيف ل

ل.(38)"شلا لدرابهليلل  سدئي 

شذفك لقفاهايذ ل رقذا  لرذهللفهرذتلانل اقذ ل نله دلدرلكخلينكالانللكه  لدإلقليخل ذ  فس ل 

 Southern Districtايل)ايذذ لشذذلا لابذذهله سير ذذفليذذلل اهقذذ لدر لك ذذ لد هرذذ ل ك ذذفحل

Courtه  دلقف تللكه  لدإلقليخلسإس ف لدرابهل ر لحيسله الدر اهق ليللدرهاليفتلدر  لذا  لقذال(.ل

 ل ابذذللهذذ دل( ذذ لحيذذسلدررسدقيذذ اهلل)يألذذ لد  ذذسل  ذذس لآلذذس لهركذذنلدر  ذذفتلدرقفاهايذذ لدررسدقيذذ ل

دالل  ف  ل  ل سل نلدرلكخلدر فسملاللير سسل فسق لقفاهاي ل لز   لهركا ل يكهنلا سد ل قارف ليذللايذ ل

هيذذللكذذ لد لذذهد ليذذإنللكذذخل لك ذذ ل ك ذذفحله لك ذذ ل.ل لك ذذ لالذذس ليذذللدرهاليذذفتلدر  لذذا 

لذيخلكسا ذ فنل رذ لدرهاليذفتلدال  ئاف لد  يذسكي ينلي ثذ لعقسذ لكسيذس لا ذفخل صذايسلايلابذهل ذنل ق

ل.(38)در  لا 

دآللذذسين لسذذأنل ذذفلصذذاسل ذذنللكذذخل"ل قاذذس"اهللفهرذذتلانل"لي ي ذذت"هركذذنللكه ذذ لدإلقلذذيخل

 ل  ل قذه لهزدس لدر ذهدسالدرهسيريذذ ل!قضذفئلليذللدرهاليذفتلدر  لذذا لهذهلرصذفرحل صذايسهفلدر  ذذ ق 
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الليه ذذالايل:ل" لسأاذذ (22)43/2/4102يذلل"لشذذبملايذذهز"هسشذك ل ضذذل  ليي ذفلاقل ذذ لعا ذذفلهكفرذ ل

 ذذفاسلقذذفاهالل ذذنلقيف  ذذفلس صذذايسلدرذذابهل رذذ لا يسكذذفلاهلايذذ ل  ذذ لالذذس  لسرذذالصذذاهسلقذذسدسل ذذنل

ه ذذفاليذذللسيذذفنلهزدس ل"ل لك ذذ لا يسكيذذ لسشذذأنل ا ف  ذذفلدرابهذذللهسالشذذكه لدرلكه ذذ لدررسدقيذذ 

ضذي لسيذسلابذهل نلقسدسلدر لك  لد  يسكي لسشذأنل عذفا لدال ذ ئاف ليذللق:ل"در هدسالدرهسيري لايضف ل

 قليخلكسا  فنلاثستلانلعل لهزدس لدرابهلدال لفاي لانل  لال  يسل ل لدرشذكفه لدر ذللاللا ذفحل

هاهالانلانكذالدر قهذسلدرثذفالل ذنلسيذفنلهزدس لدر ذهدسال".لقفاهاللر فلهدر   ل لضاللكه  لدإلقليخ

انلهزدس لدرذابهلل نلهلالدر لك  لد  يسكيذ لسشذأنلدال ذ ئاف ليراذل:ل"درهسيري لاب   لليثليقه 

دررسدقي لي الانل قذهخلس ذلالدال  ف ذفتلدر ذلله    ذفلضذاللكه ذ لدإلقلذيخليذللدرب ذس لدر فضذي  ل

يذللل–ك ذفليظ ذس–هدر كذفنلدر قصذهال"!!.لدر قصذها" نلابهلدإلقليخل خلسير لههصذ ل رذ لدر كذفنل

ع ذسد لدرضذ اللهكفنلعل لكف الدرسيذفنلانلالليقذسليذللهذ دلدرلهذأ لهدال.له دلدرسيفن لههل  سدئي 

ل.سفر صايسل ر ل  سدئي 

يذذللكذذ لد لذذهد ل  دلكذذفنلد  ذذسلك ذذفليقذذه لسيذذفنلهزدس لدر ذذهدسالدرهسيريذذ  لي ذذفلهذذلل  د ل

هدر صايسل ر لدرهاليفتلدر  لذا   ل"لدر صايسلدر   ق "در شكل ليللقيفخلدإلقليخلسإك ف ل  يس  ليلل

لك  لد  يسكي  لانليصاسل ر لايل كذفنل  لل الدرسيفنلي  هيسلدإلقليخلقفاهايف  لهل القسدسلدر 

  د لر ذذف دلدر ر ذذيخلهدرر ذذ لس ذذسي  لهعذذاخلاشذذسل رله ذذفتلعذذنلدر شذذ سينلهدرسذذفئرينل!.ليذذللدررذذفرخ

هدراذذفقلينلهدرك يذذفتله اذذفهملد  ذذفالدراذذفقًت لهد هذذخلهذذهلعذذاخلاشذذسلد  ذذرفسلهدر سذذفرهلدر  ذذ ل   ل

نلدر له ل ذنلا ذهسلقفاهايذ ليذإنل لبذفالهذ اليإ دلرخليك.لهه ال  يرف لهلل  هلسفتل اظ  لدرشبفيي 

در رله فتلعنلدررفرخ لهيلل قا   خلدرشرالدركسايلهاهدس  لههل  سفالالس ل  ادهرذ لعلذ لكذ ل

ل!!.ر فن

لسذفآللسين لهقذاليكذهنل النلاللاس ليللسيفنلهزدس لدر هدسالدرهسيريذ لرإلقلذيخل اللد ذ  زدا 

ر ذذنلالليسيذذالانل  ذذ  سلدرلكه ذذ لدال لفايذذ ل"لدرل ذذ " لفهرذذ ل ا ذذفلرزعزعذذ لدرثقذذ  لاهل عهذذفال

هركنلهد الدرلكه  لدال لفاي لههلدر  فسر لدر  ذ  س لالا ذزد للقذهملدررذسدقيينل.لس  فسر لاعفهي ف

ل.كف ل ل  نليسيال سق  ف

 طموحات اإلقليم االق صادية والمالية والنقدية؟" ال صدير المس قل"هل حقق  (2)

 لهدرسسهفنلهذهلهذ الدر ظذفهسدتل!!كً:ل لس عنلدر ند–ههخلعل للم– ي يالدركثيسهنل

در لللس تليللكسا  فنل هفرالس هلذالدع يذفايلهسذاي للاللي  ذفهزلدرلذالد ااذ ل ذنلدر هفرذال

هك ذذفل!!.لدر رقهرذذ  لههذذهلدر هفرسذذ لسفرسهد ذذالدر  ذذألس لرثًثذذ لاهاسسرذذ لاشذذ سلهل ذذ لل  ذذ لدشذذ س
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درابهذل لرذخل ذ  كنلر ذسالاهلآللذسلانلاللظافليللك ل فل سلساف لانلدر   هعذ لدر ذلل ذايسلدر لذ ل

 ذذهيسلدرلذذالد ااذذ ل ذذنلدرلقذذهملر هدهاي ذذف لههذذللد  ذذسل قفسذذ لدرر ذذ لدرذذ يلقذذفخلسذذ لد  ذذسدال

هدر هظبينلهدررف لينلهدر قف لينليللدإلقليخ لعلذ لدرذسحخل ذنلانلدإلقلذيخليألذ لاكثذسل ذنللقذ لابهذف ل

دررسدقيذ له رذ لس صذايسالدر  ذ ق لعذنلسقيذ لدر لفيظذفتل%ل21يلل هدزا لدراهر لهس فليزيالعلذ ل

ل.رلابه

 ل"در صايسلدر  ذ ق "رقالساال  سيالدرابهل نلكسا  فنل ا ل اهدتلعايا  ل اللانلساديفتل

سصذهس ل ذسي له رذ ل ذنللذً لل4102هعلذ لل   ذادالعذفخلل4103كفاتليللدراص لدرثذفالل ذنل

 ل سيهعذذ ل رذذ لهاصذذسحلد  ذذسلعلايذذف له ذذنللذذً ل ذذ كسدتلس ذذ ي".لدركذذساي"ااسذذهالدر صذذايسل

 !!وخسر الوميإ تال  ركيا.ل4102درلكه  لدال لفاي ليلللزيسدنل

 دور  ركيا النفطي في تقليم كردس ان

 نل سكيذذفلهذذللدر ذذللشذذ رتله ذذفعاتلدإلقلذذيخليذذلل ذذالااسهسذذ لهسسهذذ  لسذذف اسهالدررسدقذذلل

رلكه ذ لدر سكلل ر ل ي فن لههيذستلرذ لكذ ل  كفايذفتلدر صذايسلهاكثذتلسفال بفقيذفتلدر هقرذ ل ذسلد

.لدال لفاي لله ل صايسلدرابه له ر ل قفسذ ل اذفيسلعايذا لعلذ لل ذفالدررذسدملهسذف ل لدركذهسا

يلقاللصلتلعل لابهلسلي  لهعل لسقسل اقياله ههيسلابهيذ لكثيذس له   ذ ليذللدإلقلذيخ لهيذلل

احلس ذذفلسفر رذذفهنل ذذسلشذذسك لاك ذذنل هسيذذ لد  يسكيذذ  لهاصذذسحلدر ذذيال  ذذرهالدرسذذفسزدالللذذف لل

ههقرذتلد بفقيذ ليذلل  ذف لدرهفقذ لر ذا ل.ل سد ليللدررسدملعل لل فالدركذهسالهدررذسا صفرحلد 

ل.عف ف ل سلدإلقليخلالليرس ل ض ها فلالا ل الل فليصاسل نلد  سد لااب  خلاليفاف ل(ل21)

 نلسذذًاال:ل"(22)هقذف لهزيذسلدرهفقذ لهدر ذهدسالدرهسيريذذ لدر سكذلل فاسيلذازليذللآالدر فضذل

 لهركذذنلرذذيحلساصذذ ل4107عذذفخلل–يقصذذال ذذنلكسا ذذ فن– ذذنلدررذذسدمل  شذذ سيلدرغذذفزلدرهسيرذذلل

 نل سكيذفل لرذال:ل"هيضذي ".ل رسالعفر يف  له ا فلاقذ ل ذنلاصذ لدر ذرسلسفع سذفسلاااذفلسلذال  ذفهس

اهسد لسئي ف ليللاق لابهل قليخلكسا  فنلدررسدمل ر لد  هدملدررفر يذ  ل نكذاد لانل رذ لاللي كذنلانل

"لدر   ذذ " شذذيسد ل رذذ لدررًقذذفتل".لرلكه ذذ لدر سكزيذذ ليذذللسغذذاداي لقذذمل ذذنلحيذذسل سكيذذفله هديقذذ لد

ل!!.هدال بفقيفتلهدررقهالدر سس  لدر لل سسهلااقس لسسغادا

سئيحلدر  لحلدر ابي يلدررفخلرلهفق ليلل سكيذفل ل ذال ذسسي لل–يللدرلسسلاب  –هيضي ل

كيذفل شذ سيل شسه لدرغفزلدرهسيرللهذهلاهذخل شذسه ل سكذلل ذياب ليذللشذ ف لدررذسدمل نل س:ل"ان

درغفزل نلسه يفله يسدن له  لص لعليذ لسأ ذرفسلاقذ لسكثيذس لرذ دل ذالب ل ذرسلدرغذفزلدرهسيرذلل
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(ل7) رذذ ل(لBTUهلذا للسدسيذ لسسيهفايذ ل)اهالسد لرل ليذذهنل(ل03–04)درذ يلاشذ سي لدآلنلس ذرسل

ل.(22)"اهالسدتلل الدال بفقيفتلدر للاسس ت

لفاي لعل ل صايسلابهلدإلقليخلسصهس لرخلي سملانلكفاتلهاف ل هديقفتل نلدرلكه  لدال 

 لرخل  كسل4102ار لسس ي ليه يف لهدر  كهس ليلل هدزا ل(ل221)   قل  لهل  لد بفقي ل صايسل

ل  كفاي ل صايسلدإلقليخلرابه لسصهس ل   قل  لرخل كنلهاف لاي ل هديقفتلرللكه  لدر سكزي ل. ر د

ليللدراص لدرثفا لدر يلساا لهلال4103لل نلعل لدر صايسلدر   ق لرإلقليخ لس لسفرركحلراياف  

ل لايفس ليل لقاخ لل4102رل لكيخ لدراهرل ل  لحلدر  فس  يلللchamber of commerceيل

ل اسهالدرابهلدررسدقل لدر شغل  لدر سكي  لدرلكه ي  لدرشسك  لهضا لدر سكي  لدرلكه   -سفسيحلضا

 لهد بفقي ل0220 له ر لراقض خلد بفقي لدرصادق لهدر رفهنلدر هقر ل ا لBotasدر سكللسه فحل

لهدر لل ااتلآلسل س ل ا ل سلصسلل4101لهلااسهال صايسلدرابهلدررسدقلل نللً ل سكيف

هك ر لرخل هقسلدرلكه  لدال لفاي لعل ل صايسلرلغفزل ر ل.لدر صايسلدرابهللسفرلكه  لدر سكزي 

ل ل ا  لل   لرل صايس لكفٍ  لحفز لراياف ليه ا لال  ً لاص ل ااف ل4141 سكيف  لدال بفقيف. ليإن تلر  د

هدر رله فتلرايافلانل رسلدرغفزليلله الدال بفقيفتليص ل ر لاق ل.لدر سس  لهلل سللكه  لدإلقليخ

ك فلقف ل–اهالسدتل(ل0–2)اهالسدتلرل ليهنلهلا للسدسي لسسيهفاي  لهقاليص ل ر ل(ل7) نل

لهركنلالل ه الاسقفخل رلا  ل فلعادلدر  كهس لاعًا .ل–هزيسلدرهفق لدر سكلليلل صسيل لاعًا

 لهعل لدرسحخل نله الدر سي ل   سالسينلدرلينلهدآللسلسر ل"!! سي ل اد ل"  ل نلدال بفقيفتل

ل.در رله فتللهر ف

 ل قف لسقلخلههاسلل  لسشيا لي ض نل43/2/4102س فسيخل"ل هقسلاقف "رقالاشسليلل

سيفنل نللكه  لدإلقليخلسسئف  لاي :ل"سر لدر رله فتلله لدال بفقي لدر سكي لدركساي لهساليي ف

 لهاثافالدرب س لدر للكفنليي فليلللكه  ل صسي لد ع ف لد بفقف ل سل4103سفسزداللهقرتليلل

ل لر ا  لدر سكي  ل21)درلكه   ل( ل  ض ن ل03) ا   لدر ا ل( لههه لهدرهفق  لدرابه لاه  ف اقه  

ه ا لعل ل رفهنل سكلليلل هصي لابهلدإلقليخل ر ل ي فنلعسسلاافسيال.لدرسئي لل نلدال بفم

هيقسلعل ل.له   هاعفتللفص لس  له رفهنل سكيفليلل صايسال ر لد  هدملدررفر ي لهص فسي 

ل.عف ملدر فاالدركسايل   يزلدر هملدر للي لدر سكي لسفرابهلهدرغفزلسأ رفسل اف س 

لدرهفق لهدرثسهدتلدرهسيري ليللسسر فنل لافئالسئيحلر ا  هقف لدر يالعلللل  لصفرح 

لدال بفم لههلدال  بفملدرهليالدر يلالليرلخلعا لشيئف ل ه لعاالقلي ل نلدرافحلكسا  فنلانله د

ل. لهالليرلخلعا لل  لهزيسلدر فري لهدالق صفالسيسفزل ل الل ًن(يقهلدرقيفادتلدركساي لدررليف)
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ل سل لهدال بفم لدررسدقل  لسفرشأن لي رلم ليي ف لهدضلف  لاساهحفن لس ا ل هق  لكفن هرقا

لدال لفاي لدرلكه   لعن لس رز  لدإلقليخ للكه   لآ دس ليل ل لاث للين لل4103    CNNرقاف 

TURKل فالفل لهاضف   لدررسدم  لاكسدا ل س لد بفم ل ر  لدر هص  لعل لهش  ل سكيف لان له كس  

الليه اليللدرا  هسلدررسدقلل فلي اسللكه  لدإلقليخل:ل"راب  للمل ب يسلدرا  هسلدررسدقل لسأا 

لهيلملركسا  فنلدررسدملس ه الدرا  هسلدر لدال بفقيفت  ل نل نل سسدخ ل هدساهف رسدقللد  لادخ

ل ل فس لدر ل لدراهر  ل س لدرهفق  لكاهر ل"!!. لدالقليخ للكه   ل س لدساهحفن لي رف   ليل لع ا هال

   قل  لهههلدر يليشنللسسفلعل ل هدهاي لدالكسدالدر اديرينلعنلدس هللقهق خلدرقه ي  لليثل

ل.  سفعتلر للكه  لدالقليخلهسهاتلثسهد  لدرابهي لسث نلسلحلرل  ينل ا لقفا

لرللايثافلعنل  لاس لانلاساالس بصي لدررًقفتل فلسينلهزدس ل"در صايسلدر   ق "ه ك فال 

ل.ههزدس لدر فري لهدالق صفالر رسي لا فئ له دلدر صايس(لدرابه)در هدسالدرهسيري ل

 

 العالقات بين وزار  المالية واالق صاد ووزار  الموارد الطبيعية في اإلقليم

 ا ل" ل(24)44/8/4102دإلقليخليللسيفنلهسالعنلشبملايهزليللقفرتلهزدس لدر فري ليلل

كفنلد  اسلانليقهخلك لهس لسأادالهد سف  لس ه الدرقهداينلدر فسي ل نلا  ل أ ينلسهد ال

ل نلاشسلدرسيفافتلدر هضيلي  ليللاهدلسلش سلآالهي لاثلعنل" هظبللدإلقليخلساال   لهههلهاف

ل!.يللدإلقليخ(لدرابه)ر هدسالدرهسيري لسهد الش سللزيسدن له شيسد ل ر لهزدس لد

ل لدر هدسال"هيضي لدرسيفن لهزدس  ل قهخ لان لي هز لال ليإا  لدر فسي  لدرقهداين لس ه ا  ا 

لساب  ف ل يسداد   لهد  لادخ لهسير  لدرابه لسإا فب لدرهسيري  ل". لهدالق صفال"ه فسس لدر فري  لهزدس  سأن

در فضل ل ا لقس لش سلهدلالري تل  نهر لسأيلشك ل نلد شكف لعنل أليسلسهد اللزيسدنل

عقالد   ف ليللهزدس لدرثسهدتلدرهسيري  لسلضهسلهزيسيلدر فري لهدرثسهدتلدرهسيري له كس يسل

در سكلل ر ل(لهفر لسا )  لحلدرهزسداله ر ل نلا  لاق لل فاللكه  لدإلقليخل نل صس ل

ل لسفسزدال لاي سيفن لسئيحلدرهزسدا لا س لعل  لسافا  لهدالق صفا لدر فري  ل ضيبف ل"هزدس  لهزيسل" ان

درثسهدتلدرهسيري لقف ليللدال   ف ل نل ر لدرل فال ي خلدرر  لس لدع سفسد ل نلد ه ل نلش سل

ايله لدر قس له  سق لدإل سدادتلك فلهللر ر لدرلين لك فلقف لاش للههسد للاا لرنلي هال ر ل

اق لدر لهفتلل سكيفل نلا  ل لهي لدرل فاليللهقتل ل فبله الدرر لي لرلضهسلدرهسيينلري خ

ل". ر لهزيسلدر فري لسفركف  
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ل ليفسل ل سله ل لهي  لسشأن لدرهسيري  لدرثسهدت لهزدس  لسيفن لاهساهف لدر ل لد سقفخ هسشأن

لل421ه لدر فري   لهزدس  لسيفن لاهضح لدر فري   لهزدس  لل فا ل ر  لاهالس ل ل ل" ليهن ل  يس  ن

كسا  فنلدراهرل لهساهساليللار فايفلرل فال صس ل(لكه يسزلسا )در سفرهلي خلاقل فل نلل فال

لدرثسهدتلدرهسيري  لرل فالهزدس  ليلهر ف ل"هاضف ". ل سلهل: ل لهيل ف  نل   ه لدر سفرهلدر لل خ

له لدر فرلل441 ليفس لسفرشك  لقف تلسصسي ف لدر ل لدر فري  لرل فالهزدس  لاهالس ل ليهن سهد ال:

يفسدتلايافس ل ل(ل218)ل–دال لفاي –در للهصلتل نلدرلكه  لدررسدقي لل4102درش سلدرسدسسل

ل نلدر سلهلدر له ل نل يسدادتلدرابهلال  ك ف لسهد ال ر ل(ل327)ثخل خلصس ل  ليفسلايافسد 

ل.ثخلي   سليلل بفصي لدر سله".ل…درش س

رير ساللدرقفسئلعل لدراله ليللسر لدر بفصي لدر  كهس لاعًا ل االلرخلاعس لقس ل

هسيري لهريحل ر لهزدس لدر فري لهدالق صفا لدريهخ لانلعفئادتلدرابهل  هال ر لهزدس لدر هدسالدر

.لهرخلاشفهال ث له دلدر س ياليللليف ل!!!.له قهخلد هر لس هزيسل ل لدر سفرهلعل لسقي لدرهزدسدت

هاهالانلاضي لانلدرهضسلال لسراد ل.لهر  دل ي الدرقفسئل بفصي لالس لعنله الد  هسلاللقف ل

 لا فل(در غييس/كهسدن)فري لهدالق صفالههل نللسك ل يف يف  ليفر يالسيسفزل ل الل ًنلهزيسلدر 

   هع لدر يال  رهال)دراك هسلاش للههسد للي ل هالعل لدرلزالدراي قسدهللدركسا  فالل

لهسئيحلهزسدئ ف(سفسزدال لسئيحلكسا  فن ل قسال ر  لهاثستلهزيس لاهخ لهير سس ل  لك فل. هركن

لسيسفزلي لاثلس  اي لعفري لعنل هزيسلدر  لسينلدرهزدسدت لهاللي لاثل نلاًلظلانلدر يا  فخ

ل.4102 اهلمللزسل لهسفرا ي  لاقصللسشك ل ر بللعنلدرهزدس ليللاهدلسل شسينلد ه ل

لدرهسيري ليلل لدر هدسا ل لاثتلهزدس  ل20هل21)40/8/4102هقا له لدر هضه لاب   ل(

در فري للههضرتلصهس لهساي لررفئادتلدإلقليخلدر فري ل نلسيسلدرابه لهارقتلسفرلهخلعل لهزدس 

انلهدسادتلدرابهليفمل فلل42/8/4102  لاعلاتليللسيفنلر فليلل.لهدالق صفاليلل أليسلدرسهد ا

 ليهنلاهالسل(ل821)ك فلاشفستل ر لاا فلض اتل هييسل.ل ليفسلاهالسد ل(ل0,2)هعاتلس لهسلغتل

درابهي ل لعنلهسيملدرسيسلدر  سملسفال بفمل سلدرشسكفتلدر  فسي ل4100ش سيف لرإلقليخلل  لعفخل

انللكه  لدإلقليخلهد لزدالدركساي لدرل   لصفاقتل"هاكاتلهزدس لدر هدسالدرهسيري ل.لدررفر ي 

ل صفسيب فل ل هييس لدرلكه   لهد  هفعت لدر فضل للزيسدن ل ا  ل سفشس لسشك  لدرابه لد بفقي  عل 

لدرصفاسدتلدرابهي ل لهسيس لسقفئ خ لرض فن ل   لقفتلدرشسكفتلدرابهي  لهايس هسهد الدر هظبين

دإلقليخلكفنلي هقسل"هرب تلدرهزدس لدالا سفال ر لانل".لر يلير سسل   فل اد لإلارف لدق صفالدإلقليخهد

ل ل ر  لصفاسد   ل ص  لدر  ألس ل821ان لدإلقليخ لهسهد ا لدر صفسي  لر  ايا لاهالسد   ل" ليهن
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 نلهزدس لدر فري ل  نهر لعنلد  ًخل سفرهلدرصفاسدتلدرابهي ل نل صس لكسا  فنل:ل"هاضفيت

ل".اهرللههفر لسا ليلل سكيفدر

ل سفرهلعنل سيرفتل لاي  لي  لخ لرخ ليقه ل ا  لدإلقليخ لرلكه   لدر فري  لهزيس لاس ليإن هك ف

لر هزيسل لر  ل هييسهف لدإلقليخ ليل لدرهسيري  لدر هدسا لهزدس  لههلال ن له  هز  درابهليلللزيسدن

لدرسهد ا لدر فر. لهزدس  لعل  لسفرلهخ لارقت ليلقا لدرهسيري  لدر هدسا لهزدس  لد  ًخلا ف ليل لربشل ف ي 

ل.در سفره

يللدإلقليخلقالقسسليللاهدلسللOil and Gas Councilهكفنل  لحلدرابهلهدرغفزل

لس هزيسل   لقفتل لدر فري لد  ًخل  يسلدرهدسادتلدرابهي  لههللدر لل قهخ ايفسل نلعل لهزدس 

لكه  لدإلقليخلله  تلدر صفاق لعل له دلدرقسدسل نلقس .لدر  فتلدر ل لب لهل ال هدزا لدإلقليخ

هركنلعل لدرسحخل نل ر لرلالاهدلسلآالرخل   لخلهزدس لدر فري لاي لاير ل نل.ل(20)يلللزيسدن

ليلل صس ل"در ه ها "دررفئادتل لدرهسيري   لدر هدسا لهزدس  لسف خ "لHalkBankهفر لسا ل" 

ل!!.در سكلليلل سكيف لر دلرخلي خلايسلدرسهد الرل هظبينليلل  هزلهلزيسدن

شكل لهرخلي خللل فل ر لش سل شسينلد ه  لد  سلدر يلاا ل ر ل ظفهسدتلد   ستلدر 

لهدضهسدسفت لدرل فالدرابهلليللسا لهفر لدر سكللهدر يلكفنليلل. لدر فري  ل  لخلهزدس  لرخ   

لدرهسيري  لدر هدسا لهزدس  لع ا  لقساتل. لدال  غسدالعاا ف د  ًخلهزدس ل"لقص "هد  غسستلاشا

لدر هدس لهزدس  لرل فا لدر صس لدر فري  ليل لدر هاع  لركسا  فن  لدرابهي  لرلرفئادت لدرهسيري  ا

دإلادس لدر فري لررهدئالدرابهل" لهاس لانليهلسلدرقفسئلعلي فلر رسي لشك لHalkBankدر سكلل

ل. ل هدالقس لدإلعًخلدرس  للرل صايسلدر   ق لاهلسراا"يللكسا  فن

لNRTه ل لسفسي ل للي ليقه لدر يالهزيسلدر فري لهدالق صفالسيسفزل ل الل ًنلر ل

ل ليل ل ر ف لر  ل قفسل  لال  ًخل8/2/4102يل ل سكيف ليل لهفر  لسا  ل ر  لايله  ليل ل ها لسأا   

ه نله الدر سفرهلكفاتل!.ل ليهنلاهالسد ليقه(ل02)درل فا ليه ال بف أ  ل  ل نلدرل فالي ض نل

ل ليل لد هر  لرشلا ين  لدركساي لدرابه لرسيس لعهدئا لهضس لهدرثفا41/0/4102ا ي   ليلل  ي 

هدر سلهلزهيال اد  لهالنلا لاثلعنلعهدئالل4102ايل نلدرشلا ينليللعفخل) ل42/04/4102

ه سينلرل يالدرهزيسلاللقف  لسأنل سيرفتلدرابهل نلااسهالدر صايسله ا ل(.ل ر للالايله ل4102

ل لل4102سادي  لايله )هل  لدآلن ل(ايليل لار فاللياع  لسا  ليل ل ها   CommerzBankل

لسا  لهفر  للهريح لدراهرل لكسا  فن ل صس  ل ر  لياق  ل ر  لهسرا  Kurdistanدر سكل 

International Bank KIBسئيحلر ا لدرهفق لهدرابهل)هعاا فل ن لدر يالشيسكهل هاتل.ل

ري تلرايلاي ل رسي لعنلل فال:ل"عنلدرل فالدرثفالليللدرسا لد ر فال لا فا(ليللدرسسر فن
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CommerzBank"در رليمليي فل  دلرا لهزدس  لدر يهس لعل ل لك فله نلهزيسلدر فري لسي ل

لد ر فال لدرسا  ليل لدرل فالدر ه ها لسفسزدالل. لاي سيفن لدر يا لسئيحلدرهزسدا ل ر لاصاس سرا

يلللKIBقسدسد ليقضللسه هال هفال  يسل سفرهل سيرفتلدرابهل ر لهفر لسا لدر سكل له ا ل ر ل

ل.(27)اسسي 

د ساليللاهدلسلايفسلسأنل   لخلهزدس لدر فري لهك فلسايافلانل  لحلدرابهلهدرغفزلاصاسلاه

لدرهسيري ليللهفر لسا لدر سكل لدر هدسا لرهزدس  لدررفئا لدر سيرفتلدرابهي  لل فالعهدئا لينيال. ثخ

لدرقسدسليلللزيسدنل له د لآاللينللاثل4102  لحلدرهزسدا ل لهي لايل سلهلرلا لي خ لهرخ  

 له نكالهزدس لدر هدسالدرهسيري لاثافاله دلدالل ً لدررلاللسينلدرهزدس ينلله لدررهدئالدرابهي 

ليللهفر لسا لدر سكلل لسأنلعفئادتلدرابهل ه ها  لسيفافت  له نللً  لعلاي  درلً لهسصهس 

لدر فري لد  ً   لهعل لهزدس  لدرهسيري ل. ل  لسي لهزيسلدر هدسا لس بساا لي هالهزيسلدر فري  ثخ

ل سيرفتلدر لل فال سفره ل ر لسا لهفر لال  ًخ لدرسهد الهسقي ل سديق    ل هزيس لري  ا لر  ابه 

ليلل(ل02)ابقفتلدإلقليخ ليًلي اليللدرل فالحيسل لعنل سيرفتل فسق ل خل ابي هف  ليهنلاهالسد 

ل4102 لسا ل. لري تليللهفر  لر سيرفتلدرابه لانلل فالدررفئادتلدر فري  لدر فري  لرهزيس هي سين

لههلهاللحيسالسه هالل فالر سيرفتلدر سكل له ا فليللكه يسزلسا لد ر فال لهرخليكنليرس لال

لدرسا  لدركهساليلله د لد  سليأ سلسئيحلدرهزسداليللايله لس لهي ل  يسل!!. هعاالدك شف له د

هالليرس ل.ليللاسسي لKIB سفرهل سيرفتلدرابهل ر لسا لهفر لدر سكلله ا ل ر لدرسا لدركسايل

س لدر فري  لك فلههلدررس لدر فرللل  لدآلنله ل نل  يسلعهدئالدر سيرفتلدرابهي ل  هال ر لهزد

ل ا ف  ليقهل زاد  لاخ لا  س  لدررفرخ لدر رسه ليل ل!. ل ابي  ل خ لاهد س"هه  لسئيحلهزسدال" در يا

دإلقليخ لهه ل ا فل ش  ل  يسلعهدئالدر سيرفتلدر فسق لهدرلفري لهدرًلق  لهه لهلل ه ها لدآلنل

الل!!.لسا لهفر لسا ليلل سكيف لدركسايليللاسسي لهيللKIBيللل فالهزدس لدر فري ليللسا ل

الاليرس  لال ي فله نلدرهزيسلدر يل فسسله الدرقضي لس   له اي  لدر يالسيسفزلل ًن لقالاقي ل

  رلق لسفررًق لدر  ه س ل"ل يف ي " له  سفال4102 ر بف ل نل اصس ليللاهدلسل شسينلد ه ل

رهدقسلاللا  هيسلانلانكالعل لضهالهيللد.لسينللسك للدر غييسلهدرلزالدراي قسدهللدركسا  فال

لدرهزيسلكفاتلآل سفال ل سلانل قفر  لدل بتل"!! يف ي " ف ل   لدرشبفيي "  ليللع  لهزدس ل"   ف ف 

ل.در هدسالدرهسيري  لهكفنلرهزيسلدر فري لاهسلسئي لليللدركش لعنل ر 

ل لعن لدرهسيري  لدر هدسا لاعلاتلهزدس  لدر   ق "عاا ف لدر صايس لكفاهنل" ليل ل س   ه 

  رهلل بفصي لك لشلا  له  قهخلساشسهفل" ليإا فلاعلاتليللدرهقتلاب  لسأا فل4102د ه ل

ه نل  يسلدر سيرفتل  كهنلسهد ه لعسه  لهي خلدل يفسلدررس لعل لا فحلدر افي  ل.ليهسد ل
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ه  كهنلهاف لشبفيي لكف ل  له يكهنلهاف ل سدقسينل   قلينليللك ل.له ر  الد  رفسلدررفر ي 

ل!!.(27) ل سله هال  ثلينلرلشسكفتلدررف ل ع لي للسيس

لدإل سدادتلاعًا لايل ن لد لف  لي خ لرخ لدرهسيري ل. لدر هدسا لهزدس  لان ل ن لدرسحخ هعل 

لس فلي سليللد اسهال ر ل سكيفلهك يفتلدر صايس هركنلدر قسيسلالل.ل صاسل قسيسد لش سيف ل بصً 

لشسههلد لدرابهلاه لهدر ش سينلها رفس لدر ل ي  لرسيسي ض نل اده  لدرل فسفتل. ك ر لالل صاس

ل.دالع يفاي لدر لل هثملدرسيسلهعهدئاا

لهاصسلتل لسرهدئاا  لهدر صس  لدركساي  لدرابه لسيس لعن لسر لدر رله فت لظ ست رقا

لدرهسيري  ل لدر هدسا لههزدس  لهدالق صفا لدر فري  لهزدس  ليقهلس سالدرلًيفتلسين  رله فتلعف  

ل لدرشبفيي "هريحلس سال ن لاعلاتلدرهزد" ل فالدر ل ل ف لهيم لاه لهيق ف  ل   يس لاا ف لد ليس  س 

  لكفنلعلي فلد سف لدر رلي فتلهد صه ل.ل4117سقفاهنلدرابهلهدرغفزليللكسا  فنلدرصفاسليلل

ل ل بسض ف ل"در ل لدررفر ي  لدرشبفيي   Extraction Industries Transparency اظ  

Initiative EITI"إلقليخلل  لدآلنلعل ل هديق ل لليثلرخل لص لهزدس لدر هدسالدرهسيري ليللد

هل  لانل.له الدر اظ  لعل ل قفسيسلدرهزدس  ل ا فلالل اشسلك لدر رله فتله ا فل اشسل فليًئ  ف

لدرابهل لسركحلهزدس  لدر اظ    له ا لعل لش فا  لدرلصه  لريحلسف  هفع  ف ل ر س لان درهزدس 

ل.(42)دال لفاي لدر لللصلتلعل لش فا له الدر اظ  ل كثسل نل س 

هسرال   سلهزيسلدر فري لهدالق صفالررا ل سدتل نل صس لهزدس لدر هدسالدرهسيري لحيسل

درسيفنلدر يل سملدرلايثلل41/8/4102درشبف ليلل ادهر فلررهدئالدرابه لاصاستلد ليس ليلل

 لعقهاد ل سلشسكفتلعفر ي ل دتللسس ليلل  فس ل4102هقرتليلللزيسدنل"عا له كستلسأا فل

 ليهنل(ل821)ه قفس ل ر ليإنلدر ش سينليض اهنل…ل سينلر صسي لابه فدرابه له نلقس ل ش

لرإلقليخ لعهدئالش سي  لاهالسد  لدر سيرفتلدر لليكهنلدرايسل". ليرلنلعنلك يفتلدرابهلر  ا هركنلرخ

يي فل قا ف  لهرخليرلنلعنلك ي لدر سفرهلدر لل ر سسلايهاف لعل للكه  لدإلقليخ لهرهلاا فلاعلاتلاا فل

لر  ا لل هلهس  لعفخ ليل لدإلقليخ للكه   لد  ل   ف ل سفره لدر  فسي  لدرابهي  ل4102درشسكفت ه نل.

 افهئللههسد لليقهرهنلانل سفرهلدر سيرفتله ا لدر للد  ل تل قا ف لرخل ص ل  ير فل ر لدإلقليخل

ل!!.(27)رايسلدرسهد ا

لد ليس  ل لد ش س ليل ل اد  لكسيس  لضغهه ل ر  لههسد ل لاش ل لدراك هس ل رس  رقا

لسئف لهلصهصف ل لس هضه  لهدر  رلق  لدر يف ي  لدر رفس  لدر ياينلل اثافا له ر لالع  فا دالقليخ 

  رهالسفسزداللهاي سيفنلسفسزداللعلي لكثيسد  لعل لدع سفسلاا لدرهزيسلد هخلهي ثل  فلشلصيف  ل
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هكفاتلد ز  لدر فري لهللدر للاشرلتلدر هق ل.لك فله نل ضرفي ليضر ل هدق لسئيحلدإلقليخ

ل. لدرقيفادتلهدر   ه لدرشرسلعل ل   ه

ل لدرافئسفنلشيسكهل هاتله هسدنلع س  لقفخ ل نلد لزدالدإل ً ي )رقا ليلل(هكلي  ف  

س قايخلد  فخلس  لل ر لدر اعللدررفخليللدإلقليخلضالههسد ل ل    ينل يفالس ابي لل4112ايله ل

لدرب فا لا لف ل نلد  سلدرهزدس.لع ليفتلسيسلرلابهلد  هاليشهس ف يل هقر ل نلههسد ل لهقا ف

 fuel ل ره لك يفتل نلدرابهلد  هال"( قسيسلابهلدررسدم"در للدهلسلعلي فل)ه سرف لر  الدرهثفئمل

oilنل صبف لكل ل ر لشسك لد   فلل Ziboاهالسل(ل031)ار لهن لهس رسل(ل041) قادسهفلل

اهالسلل211ههللاهالسد لرلهن لهانل رسلدرابهلد  هالدر سف ل نل صبف لكل (ل071)يس بسل ر ل

هد  سل لتل.لهدرشكه لهللله لدر رسلدر الب لاهال  لك فله نلههي لدرشسك ل   هر !.لرلهن

  سفالحيسلل44/2/4102در لقيملدرس  ل له فلزدالد  هسلح هضف لد  قفر لدر اعللدررفخليلل

إلقليخل ل زئيف لعل لد ق  لهههللف  للكه  لد"سل نلدراي " نلدر  كنل ب يسلد  سل.لهدضل 

ل نل لق خ لايس لر لفهر  ل ئفتلدر ًيينل نلدراهالسدت  لد  ادا  ف له ر لسرا ل ر لد  هد   در ف  

رقال كستله الدرقص ل هضحلرلقفسئلدر   ه لدر يل.ل(27)درايهنلسفرابهلد  هالس رسل الب 

ل.هصلتل ري لد  هسلضالدر يالههسد ل

هيسلدرك سسفالراق ليلل  ادادتل لس سالعاخل ! رقاتلدرقضفيفلاكثسلضالدر يالههسد ل

لدرغفز لهدإل فسد ي  ل, لدررسدقي  لحفز  لادا  لشسك  ل س لدررفر ل لهدر لكيخ لدرقفاهاي  لدر شفك  ل ن   

لرصفرحل لراان ليل لدر لكيخ للك تل لك   لدا  تلسأن له    ف   للهس هس لرلقلللحفز در شغل 

شسك لعنل ا فبلرخليقخلدإلقليخل ليهنلاهالسد لرل(ل0223)درشسك لضالدإلقليخ لعل لانليايسلدإلقليخل

ليلللق للهس هسلهلاا لسايسل   لقف    ل رس للكه  ل. لقا لالس ل نلدر لكيخ ههاف لاهس 

ه دلد  سلاا ل ر لعاخل هيسلحفزلهسيرللكف لر شغي ل لهفتل.لدإلقليخل ر لل فس ل فري ل ضفيي 

ه نلكلب ل.لدرايز لسار زيتلل–درغفزلاهي –درك سسفا لهدضهسدسلدإلقليخل ر لد  ر ف لزيتلدرغفزل

ليه يف  لايلقسدس ل(ل2)لهدرللل4102د  ر ف لزيتلدرغفزلسلغتليلل ا ل (ل0,2) ًيينلاهالسد 

لدر هدسالدرهسيري  لعنل  نه ليللهزدس  هي خلدر   يزل نللً ل.ل ليفسلاهالسلر ل لدر ا لاقً 

ل ر  لهدر يلي لخ ل لليف  لدر ا  ل ا  لد  لادخ لاه لرزيتلدرغفز  لدرك سسفاللدال  يسدا  لهفتل هريا

ل  فاف ل ل. لعلي ف لدهلس لدر ل لدإلقليخ ل هدزا  لدررسدم" سياف لابه لدإلقليخل" قسيس لد  يسدادت لسأن  

(ل071)هيللدإلقليخل فليقفسال نل!!.ل(27) ليهنلاهالسد ل(ل888)سلهلل4102رل ا  فتلدرابهي ليلل

ل!!!. صبف لابهي 
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ل لآهيا"ي  فا لدر يالههسد لليلللايثلر ل سلصليب   Aweneل دركساي ليللايله ل"

ر ف دلير سسهااللدر  نه لعنلد ز  لدر فري  ل نلد لزدالدر يف ي لرخل هديمل الل:ل"(27)در فضل

ساال ل نل ر ليإا خلكفاهدليسياهنل الل.لقس لش سينلعل لدر صايسلدر   ق لر غهي ل هدزا لدإلقليخ

صايسلدر   ق لقال خليللاهدئ لدررفخلرهلكفنلدر :ل"هيضي لههسد ل"!.لانلا لخلدرابهل ر لسغادا

ل"!!. ليفسلاهالسد لش سيف ل(ل0,2)ركفاتل هدزا لدإلقليخل

لاب   لعن لههسد ل لاش ل لدراك هس ل"هيقه  ل نل: لل فس  لي كن لال لعااد  لد  لخ  اال

دإلي يًتل نلدر ش سينلي أرهنله ل فلزرتلهزيسد لاهلال لهيرل هااللسأا خلرنليش سهدلدرابهل الل

ل!!!.(27)"در  نه  ل ا خلالليرسيهنلس نليثقهنل  دلكاتلااف

ل لهقرتلسرا لدر شكل  لسأن لهاف لي كس لدر   ق " نلههسد للال لدر صايس ل" لس  –در يلساا

 ل41/8/4102 فل فاليللسيفنلهزدس  ليللعلي لاثلهالل 4102يللاهد هللزيسدنلل–علايف ل

لدر شف لهعنلكيبي  ليللدإلقليخ  لدر فري  لعنلد  هس لدال لفاي لهدر يل لاثليي  ليللدر هدزا  سك 

 نللكه  لدإلقليخ لهس  فاا لد لزدالدركسا  فاي لدرل   لقسستل:ل" لليثل ا ليقه 4102ر ا ل

تعطاا فرصة للحكومة العراقية  لهسرال افقشفتل ايا ل سلدرلكه  لدربياسدري  ل4102يللا في ل

ن نفط اإلقليم ل،ركة الوديد  برئاسة حيدر العباديي الدي كان ي ضمن  وفير قسم محدد م

سومو أمام مس حقات اإلقليم الكاملة من ميزانية الحكومة الفيدرالية وال ي  صل تل  مليار 

هههلهافل.ل(21)"5112دوالر ،دريا ي و م ال صديق عل  دل  في ميزانية الحكومة العراقية لعام 

ل ل ليفس لعل  لرللصه  لهه لدال لفاي  لدر هدزا  ليل لسفر شفسك  لدراي  لان ل نلينكا لش سيف  اهالس

هدر يليراللدر صايسل.لمقابل  وفير قسم محدد من نفط اإلقليم ل،ركة سومودر يزداي لدال لفاي  ل

در   ق لرلسفقلل نلدرابهلدر يليا   لدالقليخ لهدر يلههلاكثسل  فللاال نلك ي لرشسك ل ه ه ل

ل. ليفسلاهالس(ل0,2)ريكهنل   ه لدر هدزا لدرش سي لرإلقليخل

در قايسي لدر للقا  فلدر يالههسد للصليل  ل هدزا لدالقليخلعنله الد سقفخلا دلكفاتلل

ل( ليفسلاهالسلش سيفنلل0,2ايللهدرلل) فليقفسس فلل  نلكفنلدرلسيلدنليكهنلدالقليخلقاللص لعل 

فر صايسلدر   ق لركف  لدرابهلدر ا  ليللدالقليخل ا لدهد هلش سللزيسدنل ضفيف ل ري لسقفخللعاا ف

رخلي لخلدر لهزدس ل فري لدالقليخل فليكبللل سل ر  لفايل نللقه ل لفيظ لكسكه  لهدرابهلدال

ل!!.رًش سلدالسسر لدالليس در هظبينلرايسلسهد ال
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 لدر يف  لدرلفهئ ليللرنلا لاثلهافلعنلايهنللكه  لدإلقليخلرللكه  لدال لفاي لا ي 

ليلل كفنلآلس لعا ف ليلقال سملانل لاثاف لدرلكخل(32)  سيالدرابه  لا ي    لهاللعنلايهنلدإلقليخ

رصفرل ف ل نل لك  لراانلرل لكيخلضالل4/7/4102در يللصلتلعلي لشسك لادا لحفزلس فسيخل

قسدسل لزخلهلصلتلعل لل4103لكه  لدإلقليخ لليثلاقف تلاعهدهفلرل لكيخليلل شسينلد ه ل

لر سلهليص ل ر ل  ليهنلاهالس لعنللسهقفتلررقال(ل0223)يلله هالايسللكه  لدإلقليخلر ف

سينللكه  لدإلقليخلهشسك لادا لحفز لرخل رلنلاي ل   لعنلاصهص لل  لدآلن لعل لدرسحخل نل

ل.(32)4117انلدررقال خل هقير ليللاي فنل

لرلشسكف لدإلقليخ لايهن لعن لدر فري  لدر ههس ليل لدرلايث ل ا ل ليل لد  اسي  ل4102ت

ل!!. لا ي  لقيف  لسفر صايسلدر   ق 4102ه

ل ليل ل فا ل ف لدررسدم"ل ا لابه ل قسيس ل" لدر هدسال(38)42/8/4102يل لهزدس  ليإن  

لعل لد بفقيفتلحيسلهدضل ل سلدرشسكفتل لدع  فاد  ل نلدرابه  لقف تلسسيسلك يفتلكسيس  درهسيري 

لدر لر رسي  ل  اسف  لسفرابه  لدر  ف س  لدرا فئللهدر ًلقفتلدرقفاهاي دركسس  ل ش سي ل لستله ال. رقا

.لدال بفقيفتلدر سفرهلدر لل رتلدري فللكه  لدإلقليخ لهركنللفصس  ليللدرهقتلاب  لسايهنلكسيس 

 نلدرشسكفتلدر  رفقال ر فلهللسف  فحلشسك فنل هي سي فنل    فنليلل  فس لدرابهلهدر ا  فتل

 له نل  ريس لدرابهل ر  ال  ريس ل"Trafigura سدييغهسدلهلVitalيي ه ل"درابهي  لهه فلشسك فل

ل.شسك ل ه هليلل ي فن ل سلل ه فتل ضفيي 

-preرقالاعلاتلهزدس لدر هدسالدرهسيري ليللآا لعنلانلدرابهليسف لسشسههلايسل قاخل

financedليثل ايسلدرشسكفتل قا ف لرك يفتل لاا ل نلدرابه له نله الدال بفقيفتلهقرتليلل.ل

لرلسس ي ل22لينلكفنل رسلدرابهلدر رلنليلل ي فنللهدرلل)ل4102للزيسدن  له   حل(اهالسد 

.لار لسس ي ليه يف ل(ل211) ليهنلاهالسلش سيف لعنل صايسلاكثسل نل(ل821)دال بفقيفتلس هريال

ي لقاا نفط يودز الحقا ي بحي  5110هدا وتن ال مويل المقدم من هده ال،ركات كان منفدا  مند 

ي 5110مليار دوالر عن نفط مصدر في ( 1,2)ة اإلقليم مدينة لل،ركات بحوالي ال  زال حكوم

.لمقابل هده الديون 5116و قول وزار  الموارد الطبيعية بأندا س عطي هده ال،ركات نفطا  في 

لسه هال(38)ايضف ل"ل قسيسلابهلدررسدم"هيقه ل  للسأنلدرهضسلسفرا س لركسا  فنلاصسحلاكثسل هاد 

لدرايهنلدركس لدرلصه لعل لايهنل ايا  له نله ا من المس حيل أن "يس  ل  ل نلدرصرالعلي ف

 س طيإ حكومة اإلقليم أن   وصل تل  ا فاقية وديد  مإ الحكومة اال حادية قابلة لالس مراري 

ل".مل زم به لدفإ ديوندا لل،ركات 5116ألن نفطدا لسنة 
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لدرصفاسليلل" قسيسلابهلدررسدم"هي   سل للي ل سفرقه  لهعل لدرسحخلل42/2/4102 

ار لسس ي ليللدريهخ لهههل را لاق لابهللكه  ل(ل711)دإلقليخليصاسلاكثسل نل" نل ر ليإنل

ار لسس ي ليلل(ل002)ه نل ل ي لافقًتلدرابهلكفنلس را ل.لدإلقليخليللش سلايله ل ر ل ي فن

 رله فتل نل يافاللدع  فاد لعل "ل قسيسلابهلدررسدم" سرف لر قايسدتل  ر فلل–رش سلايله –دريهخل

ل ل ن ل رله فت لهعل  ل) ي فن لدرافقًت ل سدقس  (.لtank monitoring servicesلا  

ل رار ل ل ف ل   قل  لاعلنلسأا لصاسلسصهس  لكفنلقا ليإنلدإلقليخ ل سلش سلآاله  هز  هرل قفسا 

ه نلدر صايسليلل  هزل.لار لسس ي ليه يف ليلل  هز(ل224)ار لسس ي ليه يف ليللآا له(ل320)

لس سالدر لسيالسأافسيالدر صايسلهدر سق ليللدر فاالدر سكلل نلااسهالدر صايس لهآ ال أثسد

ل".سيا فلرخل لاثل ث له الدررهدئمليللش سايله 

 نلدرلقه ل فعاتليلل لاياله أكيال"ل قسيسلابهلدررسدم"ه نلدر رله فتلدر للد  قفهفل

ل ي فن ل ر ل يافا لك يفتلدراق  سلهللهدرللل–يللايله –كللليثل نل را ل صايسللق لهفه.

له نل ا فبللق لهملهملسلهل(ل411) لك ف ل ا فل(ل001)ار لسس ي ليه يف   ار لسس ي ليه يف  

ار لسس ي لعل لد ق ل(ل021)ههاف ل.لار لسس ي ليه يف لرل صايس لهدرسفقلليسف لادلليف ل(ل041)

ك فله نلهاف ل(.ل نللقهر هدر يلير سسه فلدإلقليخلدآلنل زاد ل) نلقس لديفافلهسفيلل نلرل صايسل

ار لسس ي ليه يف ل(ل021–021)ك يفتلالس ل رهال ر لدرلكه  لدال لفاي ل س  لرل صايسلسينل

ار لسس ي ليه يف ل نللق ل(ل31) ضفي لرلهدرلل.له نللق ل  سهس(لقس لسفسف) نللق لكسكه ل

ل.دلليف ل لي زبل سلدرابه لهدرسفقلليسف لا(07API)شيلفن لدرثقي لدر يل سلهلكثفي  ل

(ل02,3)افقل لابهليللايله لسل هر ل(ل00)ل42/2/4102هرقالل يلت ل ر لقسي ل فسيخل

 ليهنلسس ي لايسحتلل هر  فليلل يافال(ل8,0)افقًتل ا ف ل ل ل لس (ل8)ه نل.ل ليهنلسس ي 

ل  قسيسل"ع قًنلدإل سدئيلل لل ال رله فتله قفسيسللا  ل سدقس لدرشسكفتلدر للدهلسلعلي ف

ل".دمابهلدررس

هدر  ض نلل42/01/4102 قسيسالدر ه سلهدرصفاسليلل"ل قسيسلابهلدررسدم"هاصاسل

.ل(28)ه لفهسالسفرا س لركسا  فن"لدر صايسلدر   ق " رله فتل ضفيي لله لايهنلدإلقليخلس سال

ل:هيقه لدر قسيس

 ليإا فل4102عاا فلحفاستللكه  لدإلقليخلدال بفمل سلدرلكه  لدال لفاي ليلللزيسدنل"

ل ر لكفا لدآليل  لدر فري  ل ي فالال ل   قسله صًللاز   ف لقف ستلسأا ل يكهنلسف  هفع  ف تلقا

هركنلهسرالاش سله اتلانلد  سلريحلك ر  ليبلل.لدر قهه له ر ل نللً لدر صايسلدر   ق 

لاضفيتل لاب   لدرهقت ليل لهركن لدررفئادت  لسزيفا  لدرهسيري  لدر هدسا لهزدس  لقف ت لدر ي درهقت
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ل ر للفر ل ليفسدتلدراه له  له لعفئاد  ف السدتل نلدرايهنلرلشسكفتلدر  فسي لدررفر ي لدرابهي  

لهيضي لدر قسيسل"حيسل   قس  لاش لل"  لهانلله  لهس يهف   ليللدرظفهسل  ً  ليساه كفنلد  س

لهساي  ل  كهن لد  هس لههسد للساتلهكأن لدرابهل. لسأنلشسكفتل  فس  لعلاف  لصسل لقا لكفن   

لس سل لض اتلايرفتل قا   لسابهلس را ل(ل821)هلقاسا ل زهياهخ لهانلي خ  ليهنلاهالسلش سيف  

ل242) ليه يف ل( لسس ي  لار  ل ر ل". لدر ض هن لدرسقخ لدرهسيري  لدر هدسا لهزدس  للبضت لهقا ه د

ل. ليهنلاهالسلش سيف ل(ل841)

ل:هركنلدال بفقي ل ًقلل شفك لعايا 

لدر شفك لهللانلدإلقليخلالليا  لدرابهلدركفيللري فس لدر زد ف  اهر له ا ل  هركلليره ل.

هيقصالس فلقس لسفسفل)عنلدربسمليإنلاكثسل نلسسسلصفاسد  لكفاتل نللقه لدرلكه  لدال لفاي  ل

لهركنلكفاتل(هلق ل  سهسلهعينلزدر  لر   ل رها لاا ف ليقه لدإلقليخ لهثلثلدر صايسل نللقه   

ل لدرش ف  لابه لشسك  ل ادس  ل ن لل ن) زاد  لسفي لهلق  لايفاف لقس  لس  ل (هيقصا ل ر ل  ليناي  ف

ل قسل  لهقفاهاي  ل يف ي  ل رقيادت ل  أل ل. لدال لفاي  لدرلكه   لان لدر قسيس لكف ا ليب س  ههاف

لدرلفري ل لدال لفاي  لدرلكه   لعا  ل ك ت لا س لههه لدرابه  له د لر ًلق  لدرقفاهاي  دإل سدادت

ل!!.ه اف   

لدرابهي لدر  فسي  لدرشسكفت ل س لدرابهي  لدال بفقفت لان لهه لدر شفك   له ا ل ضسلهثفال   

لدرايهنلدرلفس ي  ليللاهد   لدإلقليخ للكه   لدرشسكفت ل. لدر فضلل سله ا يبللد بفقي لللزيسدن

د  ل تللكه  لدإلقليخل سفرهلرقفال  ادادتلابهي ل قسل  له ر لعاا فلكفنل رسلدرابهل    ف لالهل

هي لرايسله الدر سهه لهسفرا ي  ليإنلعل للكه  لدإلقليخلانل له ل زاد لكسيسد ل نلصفاسد  فلدراب

لدرايهنلدر للصسيتلاصً ل ل خلال لدرقس ليلللزيسدنل.  لهدرسفرهل4102هدر قصهالاا لعاا ف

ل821) ل( للهدرل ليرفا  لكفن لاهالسد   ل210) ليهن ل( لدريهخ ليل ل)ار لسس ي  اهالسد لل20س رس

ر لا(ل278) لهدريهخلعل للكه  لدإلقليخلانل رهللدرشسكفتلدر  فسي لدرابهي ل فليرفا ل(رلسس ي 

ه  دلدالب لدر رسلاكثسلي ه العل للكه  ل(.لاهالسد لرلسس ي ل22س رسليقفسال)سس ي ليه يف ل

لايها ف لالس لر  ايا لدرشسكفتلك يفتل ضفيي  ل  ليخ لدإلقليخ ل نل. ل ر اهف للبضتلدرهزدس  ر  د

ل!!. ليهنلاهالسلش سيف  له  لبض لاكثس(ل841) ر ل(ل821)

(ل0,027) لس سلهلقاسال4102درشسكفتلسا في لعفخلرقالكفاتللكه  لدإلقليخل ايا لر  ال

ل4102 لهيلل ا ل" قسيسلابهلدررسدم" ليفسلاهالس ل سرف لرل فسفتلس  ي للكه ي لدهلسلعلي فل

ل. ليفسلاهالسلل ال  نهرينللكه يين(ل0,8–0,2)دزاداتلدرايهنلههصلتل ر للالدآلنلسينل
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ل لدر هقر  لدال بفقيفت لسصيه لي رلم لدر شفك   له ا لاب  فهثفرث لدإلقليخل. لريحلرلكه     

ل لاكيا  لال   سدسلعهدئاهفلironclad guaranteeض فا  هل الدال بفقيفتلرهلانللكه  ل.

 نلدر زد ف  فلدر فري لدرش سي  ليإنلقي  ل%ل21دإلقليخلاعهتلدرشسكفتلدرادئا لر فلابهف لاق ل نل

درشسكفتلرلكه  لدإلقليخ لهالله الدرك ي ل نلدرابهل   قهسليقهل نلدرايهنلدر لل سملانلاعه  فل

هل  لرهل  زلدإلقليخل  يسلدر زد ف  ل نلدرابه ل.ل قس لدرشسكفتلسفرايسلدر قاخلعنلدرش سلدرقفاخ

لانليقسلدإلقليخليللايهنلاكثسلرهلانلا رفسلدرابهلدالبضتلاكثس هس سال.ليإنل نلدر ل   ل اد 

 ل  هقسلانل كهنلدررفئادتلدرش سي لدالبف لد  رفسلهقل لدر صايس ليإنلهزدس لدر هدسالدرهسيري

 ليهنلاهالسلش سيف  لساال ل نل(ل711)ايلاق ل نل.ل ليهنلاهالس(ل001)اق ل  فل هقرتلسلهدرلل

ل. ليهنلاهالس(ل821)

اهالسدتل(ل2)يلل ي فن له   لخلعهدئال ق لسلهدرللله دله نللكه  لدإلقليخل سيسلدرابه

هرهل  تلدرسيسل نلقس ل.ل خل نلقس لشسك ل ه هلرلسس ي لع فلي كنلد  ً  لرهلكفنلدرسيسلقا

ل42 ه هلركفنل   ه لدر سفرهلدر   ل  ل نل ا ص للزيسدنل ر لهقتلك فس لدر قسيسليلل

(ل4,07)رقالد  ل تللكه  لدإلقليخل سلهل.ل ليهنلاهالس(ل411) شسينلد ه لقالزدالسلهدرلل

 لساال لع فلكفنليب س لد  ً  ل شسينلد ه (ل43)لزيسدنل ر للهدرلل(ل43) ليفسلاهالسل ا ل

 ليفسلاهالسلل الدال بفقيفتل سلدرشسكفت لكا ي  لر سههلد  رفسل ا ل(ل3,48) نل سلهليرفا ل

ل.4102 هقيسلدال بفقيفتليلللزيسدنل

ايل)اب  ف لل4102 ل  لل  لرهل خلدإلسقفالعل لصيغ ل4100هدآلنلرااظسل ر ل هدزا ل

 لهههلا سلاسيض لسيضف ل(سس ي ليه يف ل نللقه لدإلقليخار لل421 نلدرلقه لدال لفاي لهل311

ل  ل ه لالليكهنل لدال لفاي   لد بفقي ل سلدرلكه   لس ك د لرنلي  كنل نلدالر زدخ ليإنلدإلقليخ سف ف  

هي  هيسلدإلقليخلدإلا فبلاكثسلسكثيسل.لقفاسدلعل لايسلايها لدر فري ل ر لدرشسكفتلدر  فسي لدرابهي 

لر   لدررفئا  لدرلقه  لاهقبتلل ن لدر البض  لد  رفس لظسه  لهيل لدر ا    لدرشسكفت هركن

ك فله نلدإلقليخل اينل ر لدرشسكفتلدر ا   ل.لد  ث فسد  فلدر ايا ليللكسا  فنلاهلقللتل اد ل ا ف

ل ل3)سلهدرل لدر فسم( لدإلا فب لعن لاهالس لل ليفسدت لرقفا لسفإلا فب  لدر شفسك  لعقها ابهل"ل ا

 ليهنل(ل211)دراسهي ي لدر لل ايسللق لهفهكل لهلDNOسك ل ا فل ليفسلاهالسل ر لش".لدرسسح

ل.درسسيهفاي لدر لل ايسللق لهملهم–اهالسل ر لشسك ل يا ل ايس للدر سكي 

 ليي فلاقل  لهكفر ل2/00/4102اكالسئيحللكه  ل قليخلكسا  فنلاي سيفنلسفسزدالليلل

يلل ايا لاسسي  ل"لMERI"شبملايهزللً لكل  لر ليلل ل ق ل ن   لدرشسملد ه هلرلسلهثل

لدررسدمل لض ن لدرسقفا ليسياهن لال لاا خ لعل  ل شااد  لسفال  قً  لدر هفرس  لدركهسا للم ل ن ان
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ل سح ين ل!!. لان ل ر  لدإلقليخ"هالي ف  لرلكه   لدرابهي  لدر يف   ل رالليش  لال لسغادا ل ر   ل"دررها 

لسفرقه  لدرابه لسشأن لسغادا ل س لدر فضل لدررفخ لد بفم ل رغفا ل ر  ل"  هسقف  ل: لي  هيسل ن لال دإلقليخ

:لسأنل(22)"در  ل "ه فاللايث لايضف ليلل هقسل!!.ل(23)"دال   سدسل سلاافحلاللي كا لدرهثهملس خ

 يف  افلدرابهي ليلل قليخلكسا  فنلرخل بش  له نلدإلقليخلرنليرهال س لالس ل لتل يهس لسغادال"

لدرابه لسيس لالل رالليشل…ليلل  أر  لسغادا لرل افقشفتل س لدرابهي هانلعها اف ليللدر يف    ل"اف

 لالي ف ل ر لانل"يللدرهصه ل ر لد بفمل سلسغادالعسسلزس لدرثق لسينلدرهسيين" رسسف لعنلا ل ل

 .(22)"اهرهيفتللكه  لدإلقليخ لد  نلهدال  قسدس له اظيخلدرسيتلدركهساي"

قس لدر رليملعل ل صسيلفتلاي سيفن لاهالانلاهضحلسأنلدر رله فتلعنل صايسلدرابهل

يلل شسينلد ه لقالصاستلهدهلسلعلي فلدر يالسئيحللكه  لدإلقليخلسفر أكيا لها ال"لركهسايد"

ي لاثلدر يالاي سيفن لاهل"لزس لرلثق "انل نلدر بيال اد لانليهلسلعلي فلدرقفسئ لراس لعنلايل

ل!. "دإلقليخلاللي  هيسلدال   سدسل سلاافحلاللي كا لدرهثهملس خ" ف دليقصال نلانل

لل يلت للرقا ل ي فن ل يافا ل44) ن ل( لدإلقليخ  لرلكه   ل رها لابه لسف   فال)افقل   لاا 

ليي  لل هر  ف لايسحت لدر ي لدر يافا لهد خ لدر ل ي  ل(ه فسيخ لسين ل ف له ر  ل0/01/4102 

 ليهنلسس ي  لل ال رله فتللص لل41,10 لهرك ي لابهل   فري ل ص ل ر ل31/01/4102ه

ل لدررسدم"علي ف لابه ل قسيس لا" ل س لدرافقًتسفر رفهن ل لس  ل  فسر  ل(22)  ز  ل ل ي ل  ايلس را 

ليه يف  ل(ل007247)آال لسس ي  لهس را ل صايسليرفا ل(ل201)رلافقل لدرهدلا ليرفا ل سس يً 

 ًيينل(ل4,718) لهدرسفرهل(ايل شسينلد ه ) قفسا لس ل ي لدرافقًتليللدرسصس لرلش سلاب  ل

ً لرك(ل83,228)هاسس ي ليه يف  ل ك ر لقفخلدإلقليخلسفراق ل نل.ل لش سل شسينلد ه ف  ليهنلسس ي

 ر ل ي فن لهيللدرش سلاب   ل فليرفا ل"لدركهساي"دقليخلكسا  فنلهكسكه ل نللً لد اسهال

ل(ل222) لسفرش سلدر يلقسل ل)ار لسس ي ليه يف  ل رفا لل–ايليللايله – قفسا  ار لل032رك ي 

ل(.سس ي ليه يف ل

لاقهر لار لسس ي لدر (ل222)ض نلك ي ل ار ل(ل441)يلل شسينلد ه  ل خلاق ليه يف

در ينلد  هرتلعلي  فللكه  لدإلقليخل(للق لكسكه )سس ي ليه يف ل نللقلللسفيلل ن لهقس لايفافل

ل نللقه لدإلقليخ لاك  ل!!.لسرالدل ً لادع لرل هص لهصًللدراين لهدع سس   فل زاد  هس  د

لكسكه   للق  ل ن لقس ين لعل  لدال  يًا للدإلقليخ للهس فر "د هر  لعلي فل"قس  لد  هر  لهدر ل  

 لهدرثفاي لقس لايفافلدر للد  هر لعلي فلدإلقليخلايضف لهدع سسهفل زاد ل نللقهر ل4112دإلقليخليلل

هاف للت ضفي ل ر ل ر ليإنلدرق خلدآللسل نلدرابهلدر صاسلرل فالدإلقليخلكفا.للً له الدر ا 

ل ل ر  ل ص  ل027)ك ي  ل( ليه يف  لار لسس ي  لسفسف" ن لقس  ليزد ل" لهدر يلال لكسكه   يلللقه 
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له ال لض ن ليكهن لهقا ل  سهس  للق  ل ن لهك ر  لدال لفاي  لدرلكه   للقه  ل ن لير سسهف دإلقليخ

ل نللق لعينلزدر ليللاياه (ل2111)درك ي لايضف للهدرلل لاس لانلابهل.لسس ي ليه يف  هس  د

 نلقس للايفافلهسفسفل نللق لكسكه  لل لهدر يلهه( ر ل فلقس لدل ً لادع )درلكه  لدال لفاي ل

%ل03,3ار لسس ي  لي ث ل(ل373=لل027+لل441)هلق ل  سهسلهسفيلل ن لهدرسفرهلك ي  فل

 نلدرابهلدر صاس لد  ل تللكه  لدإلقليخل سفرغ لسفركف  لاهنلانل  لخلدرلكه  لدال لفاي لايافسد ل

ل. ا لهدلاد ل

ل ل ر ل ر ليإنل صايس %(ل02)ي ليللش سلايله لي ث ل ليهنلسس (ل41,140) ضفي 

ه نل رسلدرابهلدر صاسل نل ي فنليزياليللدرهقتلدرلفضسلعنل.ل نل    ل صايسلدررسدم

ل:لاهالسدتلرلسس ي لعل لد ق  لي  كهنلدرا س لاعل ل فريف  لهك فليأ ل(ل2)ابهلدرسصس لس 

ل3,341) - ل رسال( لكفن لدر ي لداله   ل شسين لرش س لدرسصس  لابه لقي   لاهالس  ليفس

ل.اهالسد لرلسس ي ليللش سل شسينلد ه (ل32,22)

در صاسليلل شسينلد ه لهدر بسه ل"لكسا  فن" ليهنلاهالسد لقي  لابهل(ل210,00) -

 .اهالسد لرلسس ي لعل لد ق (ل22) رسالدنل

ل لد ه  ل شسين لرش س لدر فري  لدإلقليخ ل كهنللص  ل40,3)ر  د لدرهدسادتل%( ل      ن

ل لسلص  ل قفسا  لرلرسدم  ل07)در فري  ل%( له هسهلل ا ف لسفر هدزا   درابقفتلدر يفاي ل)هدر لاا 

لهدرسسر فنل لدرلكه   ليل لدركهسا لهدرهزسدا لدراهدا ل لصصفت له لسهد ا لهسض ا ف هدرلفك   

له هظبي خ لهلسد  خ لهكل ل كف س خ لسهد ال هظ ل(!دال لفايين ليإن ل ر  ل ن لدرسحخ لهعل   

ل!.ال سفرهلصفاسدتلدإلقليخ يفل س لاينل  ه.لدإلقليخل  ألس لرش سينلاهلثًث 

لعل ل لدع  اتليللصفاسد  ف لدإلقليخ ليإنللكه   لاعًا  ليللد سقفخ لهك ف لر ر    ضفي 

له ل)ا ستل نلدرشرالدررسدقل"درابهلدال لفاي  ل03,3" لرش سل شسينلد ه ل%(  نلصفاسد  ف

ل4102 ل. لاات لدال لفاي  لدرابه لعل  لدرصفاسدت ليل لدالع  فا ل ن لابسفر فرل ليل لهيس  هل ر 

لدإلقليخ ليل لهل درشسكفتلدررف ل  ل ر لزيفا  لسفر أكيا لاا  لد  س لدر سيرفتلدرادللي "ه د لقس ل"  ن

ل ل ر للكه   لس رسل ض هنل ايسلاصب  لابه ف لهدر لل سيس لراي ف  لدإلقليخدرشسكفتلدررف ل  هالل.

ل!!.ار لسس ي ليه يف لاهلاكثس(ل81)ا  غسالانل كهنلدر سيرفتلدرادللي لقالهصلتل ر ل

  غسداليلل قسيسلابهلدررسدمل له  فتل  فسر لرافقًتلدرابه ل ا ل ض نلإلديثيسلل فه

ل ل44)د خ ل بسيغ ف( لهه    ل ل يل ف له فسيخ لافقل  لهدلا ل. ل ه  لدرافقًت له ا لض ن ل كن رخ

ل ل يافا ليل لل هر  ف لايسحت ليهافاي لع قًن لسأ  فا لقسس له هدا  ليل لهدرسقي  دإل سدئيلل 
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اهنلاي ل  فسر لقفاهاي ل نلل–سض ا لدرابهلدال لفاي–ي لسيسلدإلقليخلرلابهل  فليراللعلا.له يهفري 

ل!!.در سكز

دإلقليخلاللي  هيسلدال   سدسل سلاافحلاللي كا لدرهثهمل"انلعنلدر يالاي سيفن لي لاثل

لصهصف ل نل نلهقسل ر خلدال بفملدر يلدال لاللااسيلعنلدي ل رفييسلرلثق لي كلخلعا فل ل"س خ

 لهدر صفاملعلي فل نلدراهدالدركهسالايضف  لالليزدرهنليللدرلكخل هدالسئيحل4102يلل هدزا ل

 نلدر يلاق لدال بفقفتلهس  دلدرشك لدرب لدر يلرخلل.درهزسدالدال لفايلاهلهزيسلدرابهلدال لفاي

ه لاقضهدلد بفقف لكفنل!.لر ف دلالليثملس خ ثخل له  فلياديرهنلس لعنلد بفقف  خلبقينل ر ي س لرل  

لزدالعنليره لدر صايسلدر   ق لر ف لاهلعاخل(ل421)للدإلقليخلصًلي  ل نلابه خ  ار لسس يً 

دإلقليخلدرلكه  لدال لفاي للف ال   لرخل لها  سدالرخلي ل هه دلل در ًلق لدرقفاهاي لرلابهلدر  سا

أنلليصاسلسله لهاف لد بفمل ضفيل!.لخلدراهري يللدر لفكل ًلق عل لدر صايسلليهمللص  لهرخل

 نل سلهل%ل07دإلقليخل فليشفالرل فس  لهيرهللدرلكه  لدال لفاي ل فليشفال نلدرابه لهي  لخل

لل.در هدزا  لعن ليزيا لر ف لدر   ق  لدر صايس ل421) ن لهعاخل( لهلاا لدإلقليخ لرصفرح ار لسس ي 

در ًلق لدرقفاهاي ليللدر لفكخلدراهري لرلابهلدر  سا لههلا سل سيه لهي الانليلف العلي ل

ل.عاال ابي له دلدال بفمليلل هقسلدر  نهري لف لايلشل لكفنقفاهاي

لدرابهي  لالل رالليش ل يف  اف لرسغادا لاي سيفنليقه ل نلعها اف ل نلدر يا  نل يف  ل!!.

ليزيالعل ل لر ف هيشلتلاكثسل ا ل.لعقال شفسك لسفإلا فب(ل21)دإلقليخلدرابهي ليفشل ل ا ل هقير ف

سهد ال هظبللدراهر لعل لدرسحخل نللع زهفلعنل  اياههلهدرسسهفنل(ل32,42)در صايسلدر   ق  ل

ل. نلابهلدررسدملرل فس فلدرلف %(ل02)يزيالعنل فلل صاسلانللكه  لدإلقليخ

لدال لفاي  لل لدرلكه   ل س لدر بفهخ ليللكسا  فنليك نليللعاخ لدرابهي  لدر يف    نليش 

ل  ً لاص لس ف لدرثق  لهعاخ لسكفرسسيثلهدرشسك. لدإلقليخ لهثقتللكه   له فستلرقا له سكيف فتلدرابهي 

لشسكفال ل س له  ر ا ل    س ل صفاخ ل س لهدلا  لاظس ل    ل ن لدرا  هس ل ب يس ليل ل ا خ هسايس

ل.ه ا فلر صفرحلالس ل–هك فلدي ضلتلدرا ي  ل نلسد ل–درههن لريحلر صلل لدرشرالدركهسايل

سئي للرقالكفنلرل يالسيسفزلل ًن لهزيسلدر فري لهدالق صفاليلللكه  لدإلقليخ لدراهسلدر

يلليضحلاهخلا سفالدربش  لهههلعاخله هالدرشبفيي لهسصهس ل هلق ليللاسهق لهزدس لدر هدسال

لع ه ف ل لدرابهل لدر ل  لهيل لدرهسيري  ل. لدر ي لدر اهقل لس  اي هدر ند  لل فسر  لا هد ل"هه اين

ل. لهر  دل خل سرفاا!"درابه 

لل لش –اع قا لااا  لل–هسً لسين لدرلً  لدراللسك ان لهدرلزا ي قسدهللدر غييس

هك فل نلدر هق لدرلفالدر يلا ل لضالد لزدالدركهساي ل.لدركسا  فال لههلريحللًيف ل يف يف ل
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عل لدرشسعي لدراي قسدهي  لرخليكنل اللا ي  لقيفخل"لداقًسف ل"درسئي ي  لهسف ل لدر غييس لس فلي ث ل

لد  يفزل لدركسا  فاللس لفهر  لهدالق صفا لدر فري  له"درلهلد ل س"هزيس لدر لحيلهسل  لدر  فن  ل: 

ل!".اينلهلل هدسالدإلقليخلدرابهي  "

ل لان ل سيا لدإلقليخ للكه   لكفات لدرثق " ن ل زس  لدرلكه  ل" ل س لدر قسل  ل بفهضف  ف يل

 لي ه السفر قفس لعل لدرلكه  له  لحلدراهدالدال لفايينلانل4100دال لفاي  له  سيسل هدزا ل

 ل  ل نل"درب فا"ر فخلعل ل صفرل خلهل يف  خل نلدرثق ليللدر  فهيسلدررسدقي لسفرلبفظلد"ليزسعف"

 فلقف تلس للكه  لدإلقليخ ليي فلي رلملسفر  أر لدرابهي  لههل ا   لدرب فالهدرا الرلقهملها هد ل

ل.عسسف لهكساد لليندررسدقيليندر هدها

لثفاي ل ليالاعف لال لان له  لحلدراهدالدال لفايين لدررسدقي  لهد الدرلكه   ل ن ليإن ر  د

دسر  ل هدالعنلاسدي لاهلعاخلاسدي لساهديفلدر   هع لاب  فلدر لل ايسلدر ل لدرابهللهثفرث لهس

 نلدر افز لع فل كسافالعل لصبلفتل.لدركهسايل ا لسادي لدالل ً لد  يسكللرلرسدملهل  لدآلن

لدر  فهيسلدررسدقي ل ليللدربص لدرقفاخ لههلا سلاللي كنلانل قس لس  ل اه زا له ف لدراسد    ه ا

لدر يللدربقيس  لدرب فا لهسف ل  ل  لدرب فا لضا ل لفسا لهدر ل لدرق ف   ل س فت لعل  هدر لفسس 

ل.يلفسس فليللقه  فلهسزق فلها الرق  لعفئً  ف
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 الفصل الثال 

 ما المطلوب؟

ل: نل  يسل فلهساليللدرصبلفتلدر فسق  لاس لانلدر هلهالههل فليأ ل

 5116الموازنة اال حادية  -1

در    س ليللدر سههلعل ل   ه لدررفرخ لهسف ل ليللد ش سللعل لضهالا رفسلدرابه

ل لسلهدرل لدرسصس  ل هدا  ل ن لدررسدقل لدرابه لسيس ل خ لليث لد ليس   ل20,04)درثًث  اهالسد ل(

اهالسد لرلسس ي ليلل(ل32,22)اهالسد لرلسس ي ليللايله  له(ل21,08) له4102رلسس ي ليللآال

لاي ل شف4102 شسينلد ه ل لهرراخله ها ل شفسدتل رفك   ل  ل ه ا له ا ف لس ل نلد  رفس  س 

اهالسد لرلسس ي لههل رسل(ل22)هدرسفرهلل4100اس لانلدر رسلدر ق سللرلابهليللدر هدزا لر ا ل

لرلسس ي ليللال نلالهدر ل(ل21)عف  له نلدرهد ال لبيض ل ر ل لاهالسد  عل لدي سد لعاخل’

ل.رلب لدإلا فبقيفخلدراه لدر صاس لسف لف ل  سدالصفسخلرلاي له ها

ليقال لدر سكل  ل ي فن له يافا لعنلهسيملكسا  فن لدر صاس لدرابه لسك ي  لي رلم ليي ف ا ف

ل.هسشسههليقسد  فلاب  ف’ل د  فلل4102اسقفخل هدزا لل4100اعفاتل هدزا ل

ل ل هدزا  لل4100 ن ل  ض ن لان ل311)ي ا لدرلكه  ل( للقه  ل ن ليه يف  لسس ي  ار 

فلهايفافليلللق لكسكه  لهلقللل  سهسلهسفيلل ن لهاي لدال لفاي ليللكسكه  لايل نلقس للسفس

ار لسس ي ليه يف ل نللقه ل(ل221)ه.للقه لالس لصغيس لكفاتل ايسهفلهزدس لدرابهلدال لفاي 

 سلدر أكياليلليقسدتلدر هدزا لاب  ف ل.لار لسس ي ليه يف ل(ل721)دإلقليخ لريصسحلدر   ه لدركللل

لرإلقلي لدر  فل لعاخ لعل  لهدضل  لرل فس لهسصهس  لدرك يفت له ا للفسب لك ي  لاي  لس صايس خ

 ضفي ل ر ل ر ليإنل.لدرلف  لهك ل فليصاسليكهنل نللً لشسك لدر  هيملدال لفاي ل ه ه

ه نل خل ر له حسد ل.ل نلدرهد ال ثسيتل اسلدرسيسلدرادللللرلابه لي هلريحل لر ل سف لادلليف ل

لدإل  ات لايسدن ليل لهدرلسم لهدرس  ي  لدر   ل  ليإنللدر صفيل لدرك سسفا  ل هريا ل لهفت اه

ل.عهدئاهفل كهنلرللكه  لدال لفاي للفر فللف ل فلي خليللسقي لاالفالدررسدم

لدر   ق ل لسفر صايس لاهللسق ف لدر هدزا   له ا لعل ل ث  لدر هديق  لسي لدإلقليخ يلللفر 

لدر لاالفا ل  يس ليل لدرقضفئي  لدر ًلق  لدال لفاي  لدرلكه   لهد ا ل ن ليإن لدإلقليخ  رفرخلرصفرح

 نلدراهر لدررسدقي  ل هدالاكفنله دلدرابهل نل ا فبللقه لدإلقليخل"ل  سسف ل  سهقف ل"سفع سفسالابهف ل

اخل نللقه لدرلكه  لدال لفاي ليلل لفيظ للكسكه لهاياه  لهلصهصف ل فلي سمل نلدرلقه ل

ل.دال لفاي 
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ليم لميزانية ي م ال وصل تل  ا فاق وديد مإ حكومة اإلقسكيف ندري في كل األحوال ال 

 5110ي كان قد  م بيعه مقدما  واس لم اإلقليم مبال ه في 5116ي وأغلب نفطدا لسنة 5116

 !!.ي وصرفدا5112و

 النفط الصخري -5

 لهدرصفاسليللايله ل"در لايلد كسسلر  دلدرقسن:لدرهفق :ل"رقالكاتلقال هقرتليللك فسل

سين لد ه لي رلملساضهسي  لهابفاا ل لسأنلاهسلدرابهل يا  لليللاهدلسله دلدرقسنلر س(3)4112

ل لدراهري   لدال بفقيفت لهان لدالل سفحلدرلسدسي لظفهس  ليل لدر لا لاهسا لهه لدر  خ  ث ل)هدرثفال

 ل بس ل لبي لداسرفثفتلحفزلثفالل(د بفقي لكيه ه لدر للير  لعل لد  سادر فلقسيسف لالا  فال ا  ف

هركنل.لهللدربلخلهدرابهلهدرغفزلدرهسيرلاهك يالدركسسهنلدراف  ل نللسملدر هدالد لبهسي  له

 ر لدررقاينلاهلدرثًث لد هر ل نلدرقسنلل ي   س  يسلدر نشسدتلدرلايث ل ا لعل لانلدرابهل

لدرابهلدرصلسي ل ا ف لرلابه  ل  تلدك شفيفتل ايا  لك ف لدرقفاخ  لدرابههله. ليإن يللك لد لهد  

ل.د ق لكلب لدرابههلدر قلياي ليللدرشسملد ه هل  ث 

فرابهلي.ل نلا رفسلسيسلدرابهلاللعًق لر فلسكلب لدإلا فب لهي الانليسف لدرابهلس رسلدرساي 

 فا لث يا لافضس  لر  دليإنلسير لسك يفتلكسيس لهسأ رفسلزهيا لههل سي  لسلملد  يف لدرقفا   ل

سلي الانل كهنل يف  لسيسلدرابهلههل لالدربفئ ل نلدر هم لريس ب.لهد  يف لدرلفري لايضف ل

ل.در رس ل  لريحلهاف لساي لاسل ل ا 

ك فل نل.ل نلدرابهلدرصلسيلالليشك لسايً لسليصف لرلابهلدر قلياي لس ل ا لياع  ل رسيف ل

لاكثسل نل ليللدرهقتل%ل0  كفايفتل ا فبلدرابهلدرصلسيلالل  ث   نل  هلسفتلدرابهلدررفر ي 

 ل  فلي فعاليللسقفال رسليللدر   قس لهركنلسكل ل ا فبلعفري%ل01درلفضس لهقال ص ل ر ل

ل.درابهلعفريف ل

لهدا شفسل لك يفتلدرابهلدر سف  لسزيفا  لاكثس لسفرلصه لعل لعفئا لدر لل قه   نلدر يف  

لسينل لدر زدل   ل ر  له ناي لهلهس   للفهئ  ل يف   لهل لدرسيس  ل رس لعن لسغ لدراظس ا هدق 

ل.اسفد ريلللب لاكثسلينايلدر لدر ا  ينلااب  خ ل  فل

الانلسف  هفع  لدرقضفالعل لظفهس لدرابهلدرصلسي لهدر للهلللفر لك فله نل نلير ق

يقالد   سل ا ف  لسرال.ليللدرهاليفتلدر  لا لرأل سفالدر لل سملانل لاثافلعا ف لههلهدهخلفص ل

ل ل ن لدرثفال لدراص  ليل لدر رهاي  لقس  ل ن لدر هم لدالبف لل4102 حسدم ل ر  لد  س هاا 

لد  رفس لدر ل  "هزداتل. لاكسسل نلليللد  هدم" لسضخلك ي  ل ا  لساا ل نلك لقهس درابهي  
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لدرابه لرللصه لعل لعفئادتل فري لاكثس "لرللصه لعل لعهدئال فري لاكثس"هكل فليضخلاكثسل.

ل.در ل  له الب لد  رفسلاكثس/يزدالدربفئ 

لدزادال ا ف  ليلل لرخلي   سليقهله ا ف ل4102 نلدرابهلدرصلسيليللدرهاليفتلدر  لا 

 لهقال  هق لدرزيفادتليللدإلا فبل ا ل4100  فري له هالزيفا لالس لر ليلل سلدلل4102ه

لدرلفال4107 لهسههلد  رفس لسف   سدس ل. لدرابهل ر  ليللا رفس ل لاثلزيفا  (ل71)هركنللفر ف

اهالسلي فليهم ل يس سلدرابهلدرصلسيل ر لدر هملهسقه للً لا فسيسلالل   فهزلدرثًث لش هسل

لد  رفس لدس بف  ل ن لر  . لعلي  لدرقضفا لي كن لال لدرسر –د لير قا لدراه ل–ك ف لقسست ل  د ل ال  

لر ا ل له لبي لد  رفس لدر هم ل حسدم ليل لسفال   سدس له ر  لساب  ف لاب  ف ل لهخ لان در ا   

ل ليلاث لل   لههيل "ههيل  ل اهدت لسرا ل"در هدزن ل … لان لسرا لدالق صفاي ل اي لساي  ف  اخ

له ا فلحصسف ل لهههل فليلاثلدآلنلرسر لدرا!!هدال   فعي  ه لضريب لدالق صفا لريحلسإسدا  ف

لد  هدمل لدربفئ ل ن لإلزدر  لرهلاا لدرر   لي  هيس لليثلال لدررسدم  ليل لدرلف  لهه لك ف عا ف 

ل!!.د  سلدر يل ينايل ر لعهدقالد   فعي لهلي  ل دررفر ي 

 هي السبب في انديار األسعاري ما العمل؟" ال خمة" -3

ل لدرلفضس لدرهقت ليل ل ل  " ه ا ل ليهنلي" لاسسر  لعن لقليً  ل زيا لدرابهي  لد  هدم ل

ايل نلدر رسه ل نلدرابهلدرلفخليللد  هدملدررفر ي  ليزيالعنلدرهلالدررفر لل.لسس ي ليه يف ل

لسلهدرلل ل22)در قاسللفريف  ل ر ل( ل ص  لسك ي  ليه يف  ل2,421–2) ليهنلسس يً  لسس ي ل(  ليهن

 ليهنلسس ي ل(ل1,021) ر ل فليقفساللب الر "لدر ل  "ه    سله ال.ل4100هل4102ر ا لل

ل.يللد  رفسلدر ل نركلليساالل4141يه يف ليلل

ل نل لركللاسيس لدر زيا لاضخ لاخ ل ر ل ر لدرهقتلكلل  ل نلد  رفس  هركنله لاا ظس

ل!.اهل    سل ا لاهه  له الب لد  رفسلاكثس "لدر ل  "دررهدئالدر فري  لهسفر فرلل زدال

 لهي خل ا لانلاهس ل(27)اهس ليللاهد هلايله لدر فضللرقالصسلل ااهالدركهيتليل

 نل هملدرابهل  صلحلاب  فلساب  ف ل:ل"ري تلعل لهش ل لبي ل ا ف  فلسشك لهفسئل  لقف 

ركللاكثسل"لدرصسس"ه لاسيالدالا ظفسله.لهدالبضتلد  رفسلاكثس"!!.له نلدر هلهالههلدرصسس

يكهنلدررسدملعااهفل ل4141–4102 خلقس ل صلحلد  رفسل نل لقفالاب  ف لهه دلد  سلرنلي 

ل.قالحسملس شفك لدق صفاي لد   فعي لاللا في لر ف

هيللدرهقتلاب   لايليللاهد هلايله  لههلل كس ل أ يحلاهس ليللسغاداليللايله ل

 لاعلاتليازهيًلعل لر فنلسئي  فلاا فل سيالد   فعف لهفسئف ل هس له ا  ينل نللفس  فل0201
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لد  ر لهسهه لرهق  ليرال ل  ف لسفس  لقسدسدت ل لبي لدإلا فب  لف  لدربازهيللل. لدرسئيح هاعلن

ل نل له نلاه ل صاس  لسفر رفهنل سل اظ  لاهس   ايكهالحل فاهسهلعنلساال رسك ل  هدصل 

هقف ل.للفس  ف لر لقيملدال  قسدسليللا هدملدرابه ل  ااد لاعه  لررقالد   ف لرسن فالدر اظ  

لي لكفسكفحللً  ليل لر  لكل   لدر يل لدر كس  لاقي تليل ل22)رفري  ل"ر أ يحلاهس ( لساال: ارلن

لرًق صفال لضسهسي ل لفر ل ايا لا   له ن لدرابه  لا رفس ل ل ين لا   ل ن ل  هدصل   رسك 

لهدإلا فال لدررفر ل ل". لان ل ر  لدررفر لل"الي ف  لسفالق صفا ليضس لدرابه لا رفس ليل لدرلفرل درهضس

فا لدإلا فب له ر لعقال ن  سلق  ل هس له نل لهاعفل ر ليس لقيهالعل لزي"هد  ث فسدتلدررفرخ

اا فل   را لرلاظسليلل لبي لدإلا فبلرلال ل ينل:ل"ك ر لاعلاتلسه يف".لحيسلد عضفالايضف ل

ل.(27)"د  رفس

 نلدر ه سليللدإلا فبل ر لل4104ا فلسفرا س لرلرسدمليإااللكاتلقالل ستلهسشا ليلل

ل ل ف لدر سدلي ل    اي   ل  سفاهس  ل ر  لرهصه  ل ر  ل ص  ل ا ف ي  ل03)كفاي  لسس ي ل(  ليهن

ل(20)يه يف ل ل. ل لفهر  لاه لرل رهاي   ل  فهي  ل ا ف ي  ل ر لهفق  لدرهصه  ل نل لفهر  درلله ل نكاد 

ل لاه لرهلاا  لدررسدم لسهد ه  لدر هم ل حسدم ل ر  ل يناي له كهنلسفر افيحل لل ف  لدر رهاي   س

لدرابه ل لبي لهفئ ليللا رفس لدرا ي   لانليللله. ل ر ل ا فبل  كسد  لاهس لدرهصه  هل اظ  

ل4101 ليهنلسس ي ليه يف ليلل(ل42,3) قفسا لسك ي لل4141 ليهنلسس ي ليه يف ليلل(ل33,4)

 لهدرسفرهل4141–4101هرهلاعهتلاهس ل  يسلدربسملسينل.لهيمل قفسيسلاهس ليلل ر لدرلين

لدررسدمل(ل3,2) ل(ل0,4) ليهنل ر لدررسدم ل صسلتللص  هههلا سلرنل) ليهنلسس ي ليه يف 

رهصلتللص لدررسدملدإلا ف ي ل ر لاص ل فل لههلر له ل( هديملعلي لاهس ليللك لد لهد 

ر دلهلستل لبي لدرلههلدإلا ف ي  لرللبفظلعل لا رفسل.ل نلقس لهزدس لدرابهلدررسدقي لليا د 

ل ي رس لدررسدم لسف   سدسلزيفا  ف ل   لدرقهف   ل قلي لدال  ث فسدتليلله د لهد هخ  ر للدرابه 

ل ل رفا  ليفئض  لههفق  ل0)ايهنلكسيس   ليه يف ل( ل ًيينلسس ي  لدرر  لعل ل راي ل. ههلستلايضف 

ل ل04)دربقس  لي كنل( لال ل ه  لرابه ل سفره لايس لعن للهديز لرايس ل  اسف  لدرابهي  لدررقها  ن

ل.(20) صايسا

لدررهدئا– ثً ل–اهالسلرلسس ي ل(ل71) نلدس بف ل رسلدرابهلدررسدقلل ر ل ليراللزيفا  ل 

لرهلزدالدر رسل ر ل%(.ل72)در فري لدرابهي لسا س ل ليراللزيفا ل(ل81)ا ف لرلسس ي  لي  د اهالسد 

ل لدرابهي  لدر فري  ل011)دررهدئا ل%(. لدررسدم ل ا فب ل قلي  لان لاس  لهدراه ل)ر  د لاهس  لاه   س

لد لس  ل(در صاس  لسا س  لسلهدرلل%(02–01)  ليللدررفئادتلدر فري  ليزيا  ل%(011–72) 

ل.اللانل لبي لدإلا فبلرنليكهنل ضسد له ا فلا سد ل بياد ل اد لهدر يلير
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ل للهدرل لدرلفضس لدرهقت ليل لاهس  لاه  ل ا فب ل30,2) ن له نل( ليه يف   لسس ي   ليهن

ه  دلاللتلسه يفلس  دلدرر   ل.ل ليهنلسس ي ليه يف ل(ل3,02) ا  ليرالل لبي ل%ل01 لبي ل

ل للهدرل لدركلل لدإلا فب ل24)يكهن ليه ( لسس ي  ل لبي ل ليهن له ن لسيسل%ل01يف   ليرال  ا 

ل/دربفئ  للهدرل ل لا ل ي خ لليث للفريف   لدررفر ل لدرابهل لدر هم ليل لدر ه ها (ل2,4)در ل  

ل. ليهنلسس ي ليه يف ل نله دلدر هم

اس لانليللدرظسه لدالق صفاي لدرلفري لدر لل  سلس فلدر رهاي  لهدر لل سملانل لاثافل

ر  كنلانل قس لدر رهاي لس لبي ل ا ف  فل نللً لدالقاف لعا فليلل يفمله الدراسد   لانل نلد

هل  لرهلرخل.لهدرضغههلعلي ف ل ضفي ل ر لدرضغههلدرادللي لدر لل  رس لر فل يف   فلدرابهي 

لدراله ليلل لد  رفس" قس لدر رهاي  لد لس ل ث ل"لسالزيفا  لي نلدر  كنلرلاه لدر صاس   

 ل" رسك لد  س ف لا رفسلدرابه"ايسل يفلهدررسدملانلسه يفلهيازهيًله يسدنلهدر زدئسلهاي يس

لصهصف لانلعااد ل نلاه لدرللي لدر صاس لرلابهلراي فلدآلنل شفك ل.لدرا فللايضف للفهانلسإ كفا 

ل. فري لكثيس لهع زليللدر هدزافتلساس فتل  بفه  

عادلل ف) ف دلرهلقسستلدراه لدر  كهس لاعًا ل:لهاهسللدآلنلدر ند لدالي سدضللدر فرل

ل(در رهاي  لانل سيسلابه ف ل    ر ) لسيض ف لرلسس ي ل(ل71)سأق ل نل رسل(  ل! – ثً ل–اهالسد 

ل!. ف دل يلاث 

رقالاللظافلانلدرلزينلدررفر للدال  سد ي للهدر  فسيله فل ه هاليللدرافقًتلدرابهي ل

دراه لدرصافعي لل ن.لدالل  فالتلاقص لالليكبللدال   ً لدررفر لل اللر ا لش سينلاهلثًث ليلل

هركنل.لاهالس له ل أل ر لدربفئ ليللدر هملدرابهل(ل71)هحيسهفلقال قفهخلشسدالدرابهلس رسل

قال   هيسل.لاهالس(ل71)ق  ف ل نلدربفئ لههلرا لدراه لاعًالدر لل سي لانل سيسلسأق ل نل

ليه يف ل لسس يً  ل ليهن ل زيا لان لدر رهاي  لد. ليزيا لان ليقاس لدرصلسيليلن لدرابه ل  دلا ف ل ال إلا فب

ر دل ه ل   هيسلدراه لدر    لك لدركسس لدر قفه  لرلشسدالهرب س لقصيس ل اد ل.لدس برتلد  رفس

لد  رفسل ل س بس له لدرشسدا لله لعل  لدر ضفسسهن ليال  لد ثافا له د لهيل لدرش س  ل   فهز ال

ل.اهالسد لرلسس ي (ل71) اسي يف  لهلً لا فسيسلقليل ليس بسلدر رسل ر ل

دهل نلسفالدر  ايفت ل  ل نل نلدر نكالانل ضهسلدراه ل"ل قف س "رهسللريحل نله دلد

اهالسلرلسس ي  لهههل رسل الب لاصً  لال ي فلهالنل قسلينل(ل71)در    لك لرلشسدالس رسل

ل.عل ليص لدرش فالليثليزيالدال   ً لدرابهل

 لعل لزيفا ل رسل اافلاس لانلدر خلد ه لهد ليسلرل يالهزيسلدرابهلدررسدقل لههلدرر 

.لهدرظس لدرلفرللير سسل اف سف لركلليقهخلس ر .لدرابه لهريحلدر ه سليللدرسيسلس رسل الب ل اد ل
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كفاتلقالقا تل ث له دلدر ق سلليلل(ليازهيًله يسدنلهدر زدئسلهاي يسيف)ال ي فله نلاه لاهس ل

لدرصلسي لدرابه لسل   لدر رهاي  لهسيض   لدر فضل لدررفخ لسه . ليإن لدريهخ ليللا ف لهيازهيً يف

لدراه  له  هه للدر فعي ل قا   لهفرت  لقا لدر البض  لد  رفس لي س  ل ن لهك ف لد  رفس  ر راي 

(ل سلشكه لله ل هق لدر رهاي )ر اهدتلالس  لر  دل يكهنلهاف ل ًلخلكسيسلسينلاه لاهس ل

ل.هسه يفلر راي لد  رفس

سإ كفاي لدرهصه ل ر لا فئ لل نلدر  خل اد لانليق اسلدر يادنلسئيحلدرهزسدالههزيسلدرابه

لد  رفس ل ل ين ليل ل ي فسي  ل قاف ل. ليل لهشفق  ل    ل  فخ لدرابه لهزيس لا فخ ل  كهن ل د  هعاا

لك ر  ل لدر رهاي  له ر  له يسدن  لهيازهيً لسه يف ل ر  ل سدسد  لدر بس لعلي  له يكهن داللسين 

هانلدرضغهل.لسدتلعايا إلقافع خلس ر  ل  ل نلدررهدئالدر فري  ل    فهزلدر لبي ليللدإلا فبلس 

ل.ي الانلي يسلسف  فالد   ف لراه لاهس  لسلضهسلسه يف لهعل ل   ه لدرق  لرسيسله الدرغ  

 نل رللدررسدملدر فالي الانلي خلدآلنلهسصهس ل    س ل ر لانلي لقملا فللدر     ل

ي له لهعل لدررسدملانلالل.ل ا (ل22)هانليريالاهسالعاال أ يحل اظ  لاهس ليللسغادالقس ل

 ل نلدررهدئالدر فري ل    فهزلادئ ف  لهسصهس ل(س ري لدراه لدر صاس لد لس ) نل قلي ل ا ف  ل

هقال.لي  ل  لدررسدملدآلنل نلعهدئال فري  لعل لدرسحخل نل لبي ل ا ف  ل فلاكيا لالل قس لدرش  

لدآلل ل ن لاق  ل لبيض  لا س  ل كهن لان لد لس  لدر صاس  لدراه  ل قاف  لدررسدم سين لي  هيس

ل.رظسهي لدرقف ي لدرلفري  ليلل هد   لادع لهدإلسهفالدررفر ل
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 المصادر والدوامش

ل" ًلظفتلله لاسد  لدرل فئسلهدر اسليللقهف لدرهفق "ل-0

ل.08/0/4102.ليندالقف خلد  يس

ل:رل زيال نلدالهً  ليسد سلك فال-4

 ذذأثيساليذذللا ذذرفسلدرذذ هالهدرذذابهلهدرر ذذًتلد لذذس  لهاهسلدررذذسدملدر قسذذ ليذذلل  ذذريسلاهساله:لدرذذاهالس"

ل.322-422يللدرصبلفتل".لا رفسلدرابهلهعًق  فلسفراهالسلهدر ها:ل"يللدربص لدر    ".لدرابه

ل.4102ايله ل.ليندالقف خلد  يس

ل"درهفق لدر لايلد كسسلر  دلدرقسن:ل"ك فال-3

ل.4112ايله ل.ليندالقف خلد  يس

ل0272 ل اظ ذذ ل أ  ذذتليذذلل"International Energy Agency IEAهكفرذذ لدرهفقذذ لدراهريذذ ل" نلل-2

هرقال خل أ ذيحلهذ الدر اظ ذ ل حذسد ل.ل0273رلابهليللعفخلل"درصا  لد هر "ه قسهفلسفسيح له ر لسرال

تلدرهفقذ لدررفر يذ ل  فسر لقضفيفلدرابهلهدرهفق لهك   شفسليذللهذ الدر  ذفئ ل عضذفئ ف له  رذفهنل ذسل اظ ذف

 ن  ذ لدر رذفهنل"ههذلليذللد صذ لضذ نل اظذيخل.له سلاه لحيسلاعضفاليي فل ثذ لدرصذينلهدر اذالهسه ذيف

ل".Organization for Economic and Development OECDدالق صفايلهدر ا ي ل

 له شذ  لدرذاه لدرصذافعي ل4102اهر  لك ذفليذلل ذا ل(ل42)لIEAيسلهلعاالدراه لد عضفال اظ  ل

ا ذذ سدريف لدرا  ذذف لسل يكذذف لدر يذذ  لدرذذايا فس  ل  ذذ هايف ليالاذذاد ل:ل"غسسيذذ لسف  ذذفح له  ضذذ نلدرذذاه لدر فريذذ در

يسا ف لار فايف لدريهافن لهاغفسيف ل يسرااد ل يهفريف لدريفسذفن لكهسيذفلدر اهسيذ  لرهك ذ سهسغ لههراذاد لايهزراذاد ل

ا ل هي ذسد ل سكيذف لدر  لكذ لدر  لذا  لدرهاليذفتلدر  لذا لدراسهي  لسهرااد لدرسس غذف  ل ذلهييايف لا ذسفايف لدر ذهي

 ".د  يسكي 

 له قذسالراذان ل0242 ل أ ذحليذلل  ذهزل"World Energy Council WEC  لذحلدرهفقذ لدررذفر لل"ل-2

اهرذذ  ل  ثذذ ل ذذفل(ل21)هرذذا لدر  لذذحليذذللدرهقذذتلدرلفضذذسلاعضذذفالر ذذفنليذذلللذذهدرلل.لي ذذ خلسشذذنهنلدرهفقذذ 

 له  ثلللصافعفتلدرهفق  له ن  فتل(ه ا فلدررسدم)السض ا خللكه فتل اظ  لكأعضفل(3111)يقفسال

ل. نلع  ل  لحلدرهفق ليش  ل  يسل فلي رلملس صفاسله كاهره يفتلدرهفق .لسلثي لهد  شفسي 

كذ لثذًثل ذاهدت للWorld Energy Congressيقهخلدر  لذحلسرقذال ذن  سدتلعفر يذ لرلهفقذ ل

كذ ر ليصذاسلسلهثذف له اشذهسدتل   ذ ليذللهذذ دل.ل  رلذملسفرهفقذذ له ر سذسل ذنلاهذخلدر ذن  سدتلهدرسلذهثلدر ذل

ل.در  ف 

لDuegu لهد ليذسليذللايذفحهل0242 ن  سد ليلل ل ل ل انلدررفرخ لاهر فليللراانليلل(ل44)عقال

ل.4102ك فل رقال كس فسي  ل ن  سدتل اهي لآلسهفليللاايحلاسفسفليلل شسينلد ه ل.ل4103يلل
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اعذًا له رذ لعاذالدرلذايثلعذنلدرلذسال(ل4)سإ ذ فاليذللك فساذفليذللدر صذاسلل سملانل لاثافلعذنلدر هضذه ل-0

ل(.20-02)دربص لد ه ل نلدرك فالصبل ل.لدررفر ي لدرثفاي لهاق لدرهقهالرا لار فايف

ل:رقالدع  اتليللك فس له دلدرق خ لهدربص لد ه لس   ل  لعل لدر صفاسلدر فري ل-7

 ل ذفري لريهاذفساهل ذفهكيسيل"The Shale Oil Boom: A US Phenomenon:ل"اسد ذ .لا-7

Leonardo Maugeriل" لعن4104يلللزيسدنللصاست.ل:Harvard Kennedy School-

Belfer Centre for Science and International Affair."ل

هيقذه لدركف ذالانلآسدااليذللدراسد ذ ل  ثلذ ل.له ر سسل اس ذ لهذفسيسال ذزاد ل ذنل ف رذ لهذفسيسا

ل.  ساف ل نل ف ر لهفسيسالاهل اس  لهفسيسالكياايهه لهالل راللاا فل

دإليهفري  لليثلكفنليشغ ل اصالافئالدرذسئيحللENIهكفنلدركف الدر ايسلد عل لرشسك ل يالل

 لهسئذذيحليذذس لدرس سهكي يفهيذذفتليذذلل(4101-4111)رشذذسك ل ياذذللرشذذنهنلدر هذذهيسلهدإل ذذ سد ي يفتل

رقذالاصذذاسلاسسرذذ لك ذالعذذنلدرذذابهل.ل30/8/4100 له ذس لدرشذذسك ليذذلل(4100-4101)شذسك ل ياذذلل

هكذفنل لفضذسد لزدئذسد ليذللدر ر ذالدررل ذلل.لهدرهفق لهدرسادئ  لهلصلتل  ير فلعل ل قيي فتلعفري ل ذاد ل

ل(.4101-4112)لMITد  يسكللدر ش هسل

ل.4102صاسليلل.لعسالدرلللزرهخ.لا:ل أري ".ل   قس لدرس سه لدررسسلليللكفزياهلدررهر  :ل"ك فا.لا-7

:لسلدرذذاك هسلزرذذهخ لدربصذذ لدرلذذفايلعشذذسل ذذنلهذذ دلدرك ذذفا لهدرذذ يلكذذفنليل ذذ لعاذذهدنهرقذذالاشذذ

 لهس صس لقلي لآلذ د لدرظذس ل"ض  ل عً ي لكسس  لزيفا لدإلا فبلد  يسكل له   قس لدرابهلدررسسل"

:ل ل لذتلعاذهدن0/2/4102دإلرك سهايذ ليذلل"لسايلدريذهخ"درلفرللساظذسلدالع سذفس لهاشذساليذللصذليب ل

ل".… نلد   ًك فل نلدرابه%ل21يسكفل   هسال فلزدرتلا "

ل: ل لتلدررافهينلدر فري Wikipedia ه هع لهكيسيايفل.لب-7

ل.Tight Oilل-

ل.Hydraulic Fracturing/ Hydro frackingل-

ل.Oil Shale/ Shale Oilل-

لUnconventional oilل-

ل.ر العهفلعسالدرههفا:ل أري .لاهسدملس سهري .لا-7

ل.4102 ليللآال"درصسفللدر ايا:ل"يللصليب ك فالاشسلكللقفتل

 Technical Recoverable Shale Oil & Shale Gas Resources: An.لهذذ -7

Assessment of 137 Shale Formation in 41 Countries Outside the 

United State. 

EIA US Energy Information Administration. June. 2013.ل
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 لههلل قفر لسفرلغذ لدإلاكليزيذ لصذاستليذلل"Shale Oil is no thread to oil production.ل"ه-7

 ذرالهللالي لذل ليذلل:لركف س ذف".لGulf News"دإل فسد ي  لسا ل  فلدإلاكليزيذ ل"لالسفسلدرللي "صليب ل

ل.01/4/4103

هكذذفنلدركف ذذالسئذذيحلدر ن  ذذ لدررف ذذ لرل صذذفيللدررسدقيذذ  لهسئذذيحلادئذذس لاسد ذذفتلدرهفقذذ ليذذلل

ل.  لاهس ليلليياف كس فسي ل اظ

 لههذلل قفرذ لسفرلغذ لدإلاكليزيذ لU.S. domination of oil market a pipe dream".ل"زل-7

 ذرالهللال:لركف س ذف".لGulf News"دإل فسد ي  لسا ل  فلدإلاكليزي ل"لالسفسلدرللي "صاستليللصليب ل

ل.4/4/4102ي لل ليلل

 لههذلل قفرذ لسفرلغذ لدإلاكليزيذ ل"Too much of bluster building up over shale oil.ل"ل-7

 ذرالهللال:لركف س ذف".لGulf News"دإل فسد ي  لسا ل  فلدإلاكليزي ل"لالسفسلدرللي "صاستليللصليب ل

ل.40/2/4103ي لل ليلل

السذفسل" لههلل قفرذ لسفرلغذ لدإلاكليزيذ لصذاستليذللصذليب ل"?Is sale oil losing its luster.ل"ه-7

ل.3/3/4103 رالهللالي لل ليلل:لركف س ف".لGulf News"ل  فلدإلاكليزي لدإل فسد ي  لسا "لدرللي 

 لههذلل قفرذ لسفرلغذ لدإلاكليزيذ لصذاستليذلل"Oil prices close on the ripping point.ل"ي-7

 ذرالهللالي لذل ليذلل:لركف س ذف".لGulf News"دإل فسد ي  لسا ل  فلدإلاكليزيذ ل"لالسفسلدرللي "صليب ل

ل.2/01/4102

 U.S Oil production growth in 2014 was largest in more than 100".ل -7

years".ل

U.S Energy information Administration EIA 30/3/2015.ل

 Increases in U.S crude oil production are predominantly, light, sweet".ل -7

crude".ل

 U.S Crude Oil Producing to":لسراذذهدنلEIAدع  ذذفاد لعلذذ ل قسيذذسلصذذفاسلعذذنل

ل."2025

U.S Energy Information Administration EIA 4/6/2015.ل

 Increasing domestic production of crude oil reduces net petroleum".لخ-7

imports". 

U.S Energy Information Administration EIA 21/4/2015.ل
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ل."New Eagle Ford Wells continue to show higher production".لن-7

EIA 29/9/2014.ل

ل"International Energy Agency IEA"ل-8

- "Oil Market Report". 12/8/2015.ل

- "Oil Market Report". 11/9/2015.ل

لل-2

- "Opec Monthly Oil Market Report". 11/8/2015.ل

- "Opec Monthly Oil Market Report". 14/9/2015. 

 OPEC: Organization of the Petroleum"درذذاه لدر صذذاس لرلذذابهلل اظ ذذ :ل"اهسذذ ل-01

Exporting Countries"ل ل ثذسلدالبذف لا ذرفسلدرذابهليذلللياذ 0201 أ  ذتلسسغذاداليذللايلذه ل.ل.

دررذسدم له يذسدن لهدركهيذت لهدر ذرهاي  ل:لهكفاتل  أر لعاال أ ي  فل نلل حلاه لاعضذفاليقذه لههذل

ل.نهيازهيً لههخلد عضفالدر ن  ي

 ل0204 ل ااهاي ذيفليذلل0200قهذسليذلل:لهاللذتلاه ل صذاس لالذس ل رذ لهذ الدر اظ ذ  لههذل

 لدإلكذهداهسليذلل0270 لاي يسيفليلل0207 لدر زدئسليلل0207 لدإل فسدتلدررسسي ليلل0204ريسيفليلل

ل.اهر ل02يأصسحلعاالاعضفئ فل.ل4117 لااغهالليلل0272 لدرغفسهنليلل0273

 ل  لس رذتل رذ ل4117 رذ ل شذسينلد ه لل0224للكذفاهنلد ه ل  اتلدإلكذهداهسلعضذهي  فليذ

 ل0222كذذ ر ل  ذذاتل ااهاي ذذيفلعضذذهي  فليذذلل.ل0222سيا ذذفلاا ذذتلدرغذذفسهنلعضذذهي  فليذذلل.لدر اظ ذذ 

ل.انل ااهاي يفلقا تلهلسف لرلس ه ل ر لدر اظ  ل8/2/4102هاعلاتل كس فسي لاهس ليلل

 لههذلل قفرذ لسفرلغذ لدإلاكليزيذ لصذاستليذلل"Don't set stock by the latest oil forcasts"ل-00

 ذرالهللالي لذل ليذلل:لركف س ذف".لGulf News"دإل فسد يذ  لسا ذل  فلدإلاكليزيذ ل"لالسذفسلدرللذي "صذليب ل

ل.31/8/4102

 لههذذلل قفرذذ لسفرلغذذ ل"Saudi Arabia's soaring domestic energy consumption"ل-04

:لركف س ذف".لGulf News"دإل فسد ي  لسا ذل  فلدإلاكليزيذ ل"لي السفسلدرلل"دإلاكليزي لصاستليللصليب ل

ل.4/8/4102 رالهللالي لل ليلل

سايل"صذليب ل".لدر رهاي ل  سد سله قسسللب ل ا ف  فلدرابهللاه لايله ليلل لفهرذ لرسيذسلا ذرفسلدرذابه"ل-03

ل.42/7/4102يلل.لدرلاااي لدإلرك سهاي "لدريهخ

ل7/2/4102يلل.لدرلسافاي "لد لسفس"صليب ل".ل ليفسلاهالسل(81)كخلس (ل221:ل)قاف ل ل فن"ل-02
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 ذكفيلايذهزلل-ي ذنلسذسح".لاكسسل اسسلابهليللدررفرخليص ل ر ل لزهنلابهلل لتلد س لهذهليذللدرذي ن"ل-02

ل.4102هاعيالاشسهفلسراللسالدر رهاي لعل لدري نليللاهدلسل  هزل.ل4103عسسي  ليللكفاهنلدرثفالل

http: // yemen-press.com/mobile/news16767.htmlل

رق ذفنل:لدرلسافايذ  لركف س ذف"لد لسذفس" ل قفر لاشستليللصذليب ل"در يهس لعل لابهلدري ن:لاه ف لآ ل رها" ل-00

ل.7/2/4102عسالهللا ليلل

.لدع  فاد لعل ل قسيسلدر ر الدراهرلل سلفثلدر ذًخليذلل ذ هك هرخ:لدرغالسسح".لدإلابفملدرر كسيلرل رهاي "ل-07

ل.03/2/4102

:لدرلسافايذ  لركف س ذف"لد لسذفس" قفرذ لاشذستليذللصذليب ل".ل يذًحلدر  لكذ :لث نلدراهسلدرذهظيبللآل ل ذرها"لل-08

ل.0/01/4102يسدحلاسهل صلح ليلل

ل"هكفر ل  فااسالااالسهسزل لب لدر صاي لدإلئ  فاللرل رهاي .ل"ا-08

BBCل30/01/4102دررسسي ليللل

ل"دإلئ  فاللحيسل سسسلقسدسللب لدر صاي :لدر رهاي .ل"ا-08

BBCل0/00/4102دررسسي ليللل

ع ذذزل يزدايذذفتلاه لدرللذذي ل ذذي  فهزل سريذذهنلاهالسللذذً لل ذذحل ذذاهدتلس ذذسال:لصذذااهملدراقذذالدرذذاهرل"ل-02

ل".دالبف لا رفسلدرابه

ل.40/01/4102سللسلل للدررسسي ليلل

ل".سهد الدإلقليخكه ستلس ه ليهفرالع فسلدرلكيخلسفرضغهلعل لسغادالإلس ف ل يزداي له"ل-41

ل.04/01/4102شبملايهزليلل

ل"ثًث لاسسف لد   ً ل  سدئي ل نلدرابه لاالل كبللرسهد الكسا  فن "ل-40

ل.02/01/4102.لصفئالللي 

ل".ار لسس ي ليه يف ل(ل711)كسا  فنل رلنلعنلهصه لصفاسد  فلدرابهي لرلف زل"ل-44

ل.04/2/4102شبملايهزليلل

ل".بهلرأل هدملدراهري ل  لاي لسغاداكسا  فنل ساال صايسلدرا"ل-43

ل.44/01/4104سهي سزليلل

ل". سريهنلايافسل23   لقفتلكهسا  فنلدر  س س لعل لسغادال  فهزتل:لافئس لكساي "ل-42

ل.2/7/4102شبملايهزليلل
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ل."در اياليللعقهالدرابهلهدرغفزلدر هقر ل نلقس للكه  ل قليخلكسا  فنلهدر يف  لدرابهي لرإلقليخ:ل"ك فال-42

ل.4103صاسليللللزيسدنل.ليندالقف خلد  يس

ر نليسيالانليهلسلعل ل بفصي لدررًق لسينللكه  لدإلقليخلهدرلكه ذ لدال لفايذ  لي كاذ لدرس ذه ل رذ لدرك ذفالل-40

در فسم ل  ل فل كس  لهافلعنلدر هضه لههل ل صسل اد لر بفصذي لكثيذس ل ه ذها ل(ل42)در سينليللدر صاسل

ل.4103ر ا ص ل نل ا ليللدرك فاله ر لي س لد

ل".سغادال   لالاعفهدهفلضالدر ش سينله  كهنلشسيكف لسئي ف لر يزداي لدررسدم:لههسد ل"ل-47

ل44/04/4102شبملايهزليلل

ل". ليفسدتلاهالسلهعنل هزيسلسهد الدر هظبين(ل3)شفلا لابهلس (ل24)كسا  فنل رلنلسيسل"ل-48

ل00/0/4102شبملايهزليلل

 Monthly Export Report/ April 2015ل-42

Annex C: Planned Oil Supply to Somo (Jan. 23d Agreement)ل

ل قسيسلصفاسلعنلهزدس لدر هدسالدرهسيري ليلل قليخلكسا  فن

ل"كل لكي  هنل هقسلعقاد لرسيسلدرابهليلل قليخلكسا  فن"ل-31

ل42/0/4102شبملايهزليلل

ل" لغللشلا ين(لسللسل)ابهلكسا  فنلي سد سله"ل-30

ل42/0/4102هزليللشبملاي

 "Genel Energy Annual report: 2014"ل-34

Issued at 5th March 2015 

-ل33

ارذذذ لهذذذنليه يذذذف ل ذذذنلدرلذذذفخليذذذلل(ل71) صذذذبف لحيذذذسلقفاهايذذذ ل  ذذذ  ل ل(ل021:ل) اظ ذذذ لكسايذذذ " -

 "كسا  فن

ل40/2/4102شبملايهزليلل

 " صبف لابهليللدإلقليخل002لكه  لكسا  فنل غلمل" -

 لهيشذذيسل رذذ لقذذسدسلهزدس لدرثذذسهدتلدرهسيريذذ لدرصذذفاس ليذذلل02/2/4102اس ذذ ل رذذللدرلسذذسليذذلل

ل. صبف لابهي (ل002)سإحًملل02/2/4102

 "Basra, Kurdistan oil export to keep momentum"ل-32

"Iraq Oil Report". Ben Lando 15.7.2015 
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 "Majority of Israeli oil imported from Kurdistan"ل-32

"The Jursalem Post". 24.8.2015ل

 "Israel turn to Kurdistan for oil suplies"ل-30

"The Financial Times". 24.8.2015 

ل" قليخلكسا  فنليزهال  سدئي لسثًث لاسسف ل  اداد  فلدرابهي "ل-37

ل42/8/4102يلل"لهد "هكفر ل

ل.اعًا(ل30) ر  ا لعل للسسلدربفيافاش ل في زليللدر صاسل

 "Court blocked KRG oil route to U.S as Export grows"ل-38

"Iraq Oil Report. Ben Lando". 24.9.2015ل

ل.4118درصفاسليللكفاهنلدرثفالل".للكه  ل قليخلكسا  فنلهقفاهنلدرابهلهدرغفز:ل"ك فال-32

ليندالقف خلد  يس

ل"ا يسكفل  لاثلعنلشسهلقيفخلكسا  فنلس صايسلابه فل ر لدرلفسب"ل-21

ل2/01/4102شبملايهزليلل

 "Analysis: Kurdistan's export quest remain unfinished"ل-20

Iraq Oil Report: 28.8.2014ل

 "U.S. Court takes on Iraq oil disputes"ل-24

Iraq Oil Report: 9.1.2015ل

 "UPDATE: Baghdad to file new claims against KRG"ل-23

Iraq Oil Report: 4.9.2014 

ل" الاعه ليللا يسكفلسشأنلسيسلابه فل نلاهنل هديق لسغاداكسا  فنل ك"ل-22

ل43/2/4102شبملايهزليلل

ل" لهسأق ل نلاص ل رسالعفر يف ل4107 اش سيلدرغفزل نلدررسدمليلل:ل سكيف"ل-22

ل00/8/4102يلل(لاين)  فسر لهكفر ل

 "KRG Oil revenue entangled in presidency crisis"ل-20

Iraq Oil Report: 18.8.2015ل
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 "Pressure Mounts on Kurdistan's oil minister"ل-27

Iraq Oil Report: 6.10.2015ل

 "New details of KRG deals reveal latent risks"ل-28

Iraq Oil Report: 29.10.2015ل

 "UPDATE: Iraq files for arbitration against Turkey, and Botas"ل-22

Iraq Oil Report: 23.5.2014ل

ل"هدسادتلدرابهلرش سلآاليفمل فلهعاافلس لهسلغتل ليفسلهاص ل ليفسلاهالس:لكسا  فن"ل-21

ل44/8/4102در   قل ليلل

ل" ليفسلاهالسللً لآا(ل0,2) يسدادتلدرابهليللكسا  فنل   فهزل"ل-20

ل43/8/4102 ه سايهزليلل

ل"در فري لدركسا  فاي ل اأ لساب  فلعنل ألسلصس لسهد الش سللزيسدن"ل-24

ل44/8/4102ايهزليلللشبم

ل"رنلا   سل سل نلاللاثملس خ…لاللاسيالدرسقفالض نلدررسدمل سح ين:لسفسزدال"ل-23

ل2/00/4102شبملايهزليلل

ل"دإلقليخلرنليرهال لتل يهس لسغادالابهيف ل:لسفسزدال"ل-22

ل2/00/4102در  ل ليلل

 "Export slump on bad weather, political problems"ل-22

Iraq Oil Report: 2.11.2015ل

ل.4104 لدرصفاسليللشسفهل"در اياليللدرقضي لدرابهي لدررسدقي :ل:ك فا:ل-20

 ليذذللدرصذذبل ل"اظذذس ليذذللاهسدتلدر ذذسدلي لدرابهيذذ لهدرغفزيذذ :ل"يذذللدربصذذ لدرثفرذذث.ليذذندالقف ذذخلد  يذذس

ل(.422)ه ر لدرصبل ل(ل087)

ل"يازهيًل رلنلساال رسك لاعخلا رفسلدرابه:"ل-27

ل02/2/4102

 "  سدسلهسههلا رفسلدرابهد " -

ل08/2/4102 هقسلدر  ل ليلل

ل
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