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فلتتتصرحاتتتجرح  تتت  رر،ر ف رقتتت رحح تتت  ر2003طرحتتتملرحلرحاتتت رحقبتتتالرحالل تتتملرحيحتتت   رحي ر  تتت رالتتت  ر

ر ايتت برمر يتتجر2840حلتت رر2003حقعتترحفر تتررحقرالتت رحيح ر تت رالتت  ر
 
حقتتبرمر يتتجمريتت  رح تتررر900حبمعتتص رر،ري  يتت 

(رحيعتتت   ر1)،رحقتتتبرمر يتتتجر تتت راتتترب ر فتتت رحق تتتم  ر900ح،ر ايتتت برمر يتتتجر تتت راتتترب ر فتتت رح   تتت  ر1940

رم ميتت رحل تت ل ةرحق ف يتت ر تت رر،رحتت حلررسم تت ر  يتتمبرطتت ر    ممحق تت  ر تت رحق تت  رح  تت  
 
رتحايتت 

 
ح ك فيتت 

 تتتتدراعتتتتصرحيحتتتت   رحالاتتتت رحقتتتترل ر تتتت رحي تتتت ح رحقبتتتتالرقيتتتتجرح  تتتت رحيرحر،رحجتتتت ئرفتتتت للرب متتتت رقا رتتتتصيرر حرحق  ر تتتت 

مليتتملرحقرتت ئرحةرحق ف يتت رئحبر  تت  حر رالتت رحلرحاتت رر،راتترفملريعتت ع ئفرال فيتت راتت  ال رحقتت ف رحقعرحقيتت 

ر تت رالتتصحررر،ررحق  مل 
 
حاح  رحقعرحفرحل رح قتت رز تتترر تت  رئر رتتبرحح ي ج اتتدر تت رحل   تت ةرحق ف يتت رجميعتت 

حقتتبرمر يتتجرر700حمل اتتررات تتصرالاتت ررك ق رح    رحمل رحق ةرحق ف يتت رق عتت   فض رال رحبرطررر،رر  ملرحق ق ئ

رحر رضعبر عصيةرحيع   كرحمل ار
 
 (رر2).ري  ي 

مصحبرق   برحقك رررررر حي ئرال حير حقعرحقرر ررالهصرح    ر حق ف ر ح حقملرحيئحرفرحي ر كي رح  ر  رالا ر

ر
 
تقكرحق رك ةرحي ر كي رحقكب ىرإتري  رح  ر  رالا رحق ف ررررملال رضرررفلصرر،رررذحرحي ررك بر   حي 

ر
 
قذحري  رحلجرءرمح    رئع  ر  رال  رم اصحررت ري رررر،ررححقت ريع ةرحل ج ئفريرت محرمذقكرر،ررق    ي 

ح   رحبري  برحقت ري رضم رحل  ئئرحقبالرحضعملررر.ررجصيصرر محرق ج   رم قصس  رالا رحق ف رحقعرحقر

ق عتثم ر ر
 
م ي    حررر،ررحا  حل  رب ر الل ئر يرر.رر رر مر رفر قه ر ا مبر حقعرحقيمبررررحقك ر حبر في  ر قبسر

حقل   برحللت ح حقعل ئرقذقكرمص رحيع ر رر حق  عر  ر حق    ررححق  لي رر،رريرفض بررذحر ححا حرالل ئر

ر(3)ر.رحقك رحمل رالا رحقفح ىر،رمصير  رالل ئرحل  رب رم ي    

حرلتتتت رحعتتتت مرحرر،ر2006%ر تتتت ر مةح يتتتت رحقعتتتترحفرحقفصرحقيتتتت ر تتتتررالتتتت  ر93مليتتتتملرحقع لتتتتصحةرحق ف يتتتت رت تتتت جررررر

فتتتتتحبرح     تتتتت ر تتتتت راتتتتتتح رلمتتتتت رفع قتتتتت رحلمتتتتت رقتتتتت ئرفرالاتتتتت راتح تتتتتصرحلتتتتت حط مبر،رحقصحقتتتتت ر تتتتتررحيال متتتتت ئرالاتتتتت رحقتتتتت ف 

حقتتتتتصر.ر يرحة تتتتت ر حرح  تتتتتص  ةرك ق  قتتتتت رححق لتتتتتج،رمتتتتتجر بحتتتتت رحيح ي جتتتتت ةرضتتتتترحرف،رم ح ي جتتتتت أل  رحةع عتتتتتي 

رحلا  تتتتتي ةر،ر%60حلتتتتت رراتحيتتتتتصةرحق   قتتتتت رق رتتتتتج
 
ححبرحقكثمتتتتت ر تتتتت رحيق رتتتتت ئرحقتتتتت ط الرت تتتتتي ررالايتتتتتدر حايتتتتت 

.رحق  لفي رحالر م ةرح  ر م رحقبالرا حاجرتقتتكرحقتت م ر تت رعتترق رحقتت ف رححقف تت ئرححقم تت ط ةرحيجرح يتت 

،رححيرافتتتت عرحقك متتتت ر تتتترراتتتت ئرحةرحقعتتتترحفرحق ف يتتتت ر2006قكتتتت رقضتتتتي رحقتتتت ف رححق تتتت  رت متتتت ةراعتتتتصرالتتتت  ر(رر4)

   تتتت را عتتت سراتتتترب ر فتتت ر   تتتت برحاتتتترب ر فتتت رححعتتتت رحا قتتتملراللتتتتصرجتتت يةرحقتتتتت حسي ر تتتت رحا قتتتملرح  
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اتتتتترك ةرحقتتتتتت ف رحقع ليتتتتتت رالاتتتتتت رحعتتتتتت  راللتتتتتتصرح  ص تتتتتت رإترا تتتتتت ل رحق تتتتتترك ةرحيج بيتتتتتت رالتتتتتتصي رحلتتتتتت  رححقعمتتتتتتجر

ر
 
حقتتصرا قتتملراعتتلر،رححيعتثم ررح   رحعتت ل  عرحل قهتت ر تت رححرئحةرحقتت ف رحقتتذيريتت  رحعتت  رحجدر  تت ل  

(فيمتتتتت رح تتتتترةرح   تتتتت رحقاتتتتتي ربرئعتتتتت  بر  تتتتت ئفرقتتتتت   بر5).رحيعتتتتتتثم ررحارتتتتتصيررحقتتتتت ف رحق تتتتترك ةرحبمتتتتت  

ك عتت  ررم إل  تت  ححال متتصةراللتت ئرحل تت رب ر،ر2006حيا  )عتتب مب (ر9برئعتت  بر تتررر قإلقاتتيحقتت ف رححق تت  ر

 تتتتترررق ضتتتتت رحعتتتتت ل قي رق قاتتتتتي ،رححعتتتتت  املرحقث تتتتترحةرحقعصيتتتتتصفرحل جتتتتت ئفر تتتتتررحقصعتتتتت  ررحقعرحقتتتتتر،رقعل ئرتتتتت 

ححضتتتت رحل تتتتت ط رحل  تتتت  عرالاي تتتت راحتتتتتملرارتتتتر رح   تتتتت ر،رحق ي عتتتت رحق ف يتتتت راعيتتتتتصفرالتتتت رح     تتتت رحلربت تتتتت 

حقتتصراتت ئفرمرلتت برحيقاتتي رالاتت رحقلتت   بر،ر تت رحقصعتت  ررر140حيقاتتي ر  تتمبرحق تتملرحقب تت ا را تت    رحفتت رحلتت ئفر

(ح تتتتترر6).ر  برحاتتتتت ئفررلتتتتت سرحيقاتتتتتي رالاتتتتت رحقلتتتتت ،ر2007ق تتتتت  رر22حتقتتتتتكرمتتتتترق رر2007ح )حل تتتتت س(ر6 تتتتترر

ر تت رحق تترك ةرر50 تت ريت تتصرالاتت رر2008حر2007حالل  رتقكرحمر تتملرح   تت رحقاتتي ربرئعتت  برمتتمبرالتت   ر
 
اللتتصح

متتتت قرل ر تتتت ر ع رضتتتت رح     تتتت رحياح ئيتتتت رححقعصيتتتتصر تتتت رحقكتتتترئرح تتتتب  رحقتتتترل سرجتتتت  ر،رحق ف يتتتت رحيج بيتتتت 

ر15بريرتتجر  اتتزرريت تتصرالاتت رحكتت بر تت رحللتترررح،رححعتت امملرحق تترك ةرحق ف يتت رك  تتجر  تت حل أل  ،رحق  ق تت ح 

حلتتتت رحل ح  تتتت رحياح ئيتتتت ر تتتت رح  تتتت  رحق تتتترك ةرحق ف يتتتت رحقكب تتتت رقتتتت رارتتتتجرر2013 ايتتتت ررئحيررحبتتتتارحي ر) تتتت ي (

بمتت رابتت  رح   جتت ر.رححل ا  رر رحق حلي ر  رق جراع رحيقاي ر ف تتدرح سع تت ادر تترر رتتم ر ،ررحض المل

   تت رحيقاتتي ر تت رحق تترك ةرحق ف يتت رحاح  اهتت رحلتت رحل رتعصيجرالل ئرحل تت رب ر تتررحي  تت  رحقبتتالرتع قتتصةر  تت رح

ححبرا  برر  كر ح ئث ةرجصي رممبرح    رحيقاي رحح      رحياح ئي رقا ا  رحلتت ررقتت ر،ررالل ئرسص  

 تت رحستتذر  اليتت رحقرقعتت ر،ر   لتت رقا تت فترحقتتذيريم تت  ر تت ر تت راتت رحال تت ءدرقا تترك ةر تترراللتت ئرح حرفرحقتت ف 

رحيع ك تت في رح تتصىرحح متت  رحجتت ئرحقتت 
 
حح تت ر تت رحبت تتبر تت رحقتت ف رفعتت ر تتررحقرقتت رحقبتتالر،رف رفي تت رحاتت 

ح  اليتت رحقتت ف رح تترح رحقعمتتجرحلم رتت ر تت رحي تت ررقا اتت  رحلتت رح  تت فترحل  لتت ر.راتت رحبت تت  رحقتت ف رفي تت 

حالعتتتصرحق اتتت  رقا تتت فترحل  لتتت راضتتت  رقتتتدر  تتت ئفرلتتتصفر.رحقتتتذيريتتت  رحال تتت ءدرحال ي ئيتتت ر تتترر ثتتتجررتتتذدرحق تتترح 

%ر50%رلتتتصفرحقتتتث ترعتتت  حةرحيحلتتت راعتتتصر را فتتتلرحقت تتت ئفرحلتتت ر75 ر   ئاتتتدرمم تتت  ركتتت براتتت ،ر   يتتت ر حتتتصئف

ر(ر7).رر%رةرالع رع  حةرحسرىر25قث ترع  حةرحسرىرث را فلرحل ر
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وتوجد ،  2020مليون برميل في اليوم بحلول عام  ويخطط االقليم للوصول الى انتاج أكثر من  ،  يعد حقل شيخان من اهم الحقول المكتشفة  -  
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ر ررحرمي رحييرحئحةرحق ف ي رحقبالرما ملرررر2008حاهصرال  رررر
 
رحح   

 
 اي ررئحيررقكب  رح  فضملرررر63اتحيصح

حقفعاي رررر2009 اي ررئحيرر ررال  رررر39حل رر حقف حللر ي  ثررإترل ملر حيرحبر    ىرحي ف فرح      رق ر

اعصرحراف عرععررررر2010  ررحق ري حل رحقع ترحل  ق ر ررال،رر2009ز ترحييرحئحةرقع  رررر2008  ر  ح   رر

حك برتقكرر،رر اي ررئحيررر50ف ااملرحييرحئحةرحل رح حلررر،ررئحيررقاب  يجرر74حق ف رحقذيرحاجرم لعص رحل رر

رقا     ر ررحقر صحفررر
 
ر  ج  

 
ر(8)ر.رحقعرحقررقا  مي ر  رحراصفرئي  ر  رب م فر ررحلر ر رحقعرحقي رايصح

رفرئفعتتتت رحححتتتتصفر تتتتررج قتتتت رحقتتتتت حسي ررقلتتتتصرحال تتتتملرجتتتت يةرحقتتتتت حسيلررر حجتتتت ئرحلتتتت  رحقعتتتترحفرلمتتتت رحل تتتت ل

ر مملتتصحرر،رحبركتت ك،رححقتبمتت ،رك قر ياتت ،رحقتت رت تت مرر تتررس تت ررفتت رح  تت  رح  لتت  رح   قيتت ،رحقث  يتت رئحبر بتت ل

رستت  ر
 
رر18 رتتبر ايتت برمر يتتجري  يتت 

 
حيرح  تت را متتملراللتت ئر،رحتقتتكربمرحاتت ر حلتت رالاتت رحلتتصىرحقلرتتم ،راتتهرح

ر تتت رحي  تتت  ر500حضتتت ف رحلتتت ر،رح  ص تت رحبتتتذقكرضتتت عر حتتت رالتتت  ر تت رحق قتتتمل
 
كتتت برحقعتتترحفر،رحقتتتبرمر يتتجري  يتتت 

ر300فضتتت رالتتت رحق  تتت قيبرحل قيتتت رإلئح تتت رحقب  يتتتجرحقيتتت   رحق ححتتتصرحل تتت  رقاتتت ف رح  تتت  رم حتتت ر،رمح جتتت رقهتتت 

ر
 
رر6حرذحررع الرحبركاف رحيئح  رحق اي رقتر،ررئحيررع    

 
 ايتت ررر16 ك جرحقعتترحفرمحتت حلررعتتر،ر  يتتمبرمر يتتجري  يتت 

 يرحبر  متت عرس تت لررحقعتترحفرر2030ر-2026 اي رحةرئحيررس  ر صفرر6ح،ر2035ر-2017ئحيررس  ر صفر

حب متتتتتت ركاتتتتتتبر،ر ايتتتتتت ررئحيرر22يئح تتتتتت رعتتتتتتع رح   جيتتتتتت ريرح جتتتتتت رحقي تتتتتت رعتتتتتت   برر2030ر-2017ستتتتت  ر تتتتتتصفر

رقصردرر
 
ر(9).ر2030رر-2017 ررئحيررس  ر صفر اير75حق    ررححيئح  رعت ازرس  لررحقعرحفر  ا  

ررع تت رقا تترك ةرحيج بيتت رق عتتتثم ررلتتصفررر
 
رجصيتتصح

 
ر40ر-30حابتت  رحرميتت راللتتصرحل تت رب ر تتررح تتدررع تتالرح  يتت  ح

رحر ر    ر علص
 
ح ل رررئحررحق رب رحيج بي رالا رحعتت  رح رحقتت ف رالمايتت رحيرح  تت راليتتصرارتترف ةر،رال   

ححقلتتت لم برالاتتت را ح تتتجرااتتتكر،رلتتتصفريرتتت له رسبتتت حءرحق تتترب رحيج بيتتت ح     تتت ر تتتررفتتتنر رتتت  رق    يتتت ر ع

حيري جتتصرفيمتت راتت را قيعتتدر تت ر،ر(رحح  ليلتت ر)حبراللتت ئرحل تت رب رم ي  تت  ر تترراللتت ئر    فتت 10)،رحق رتت  

ف تتجرح  لتت  رحقبتتالراتت را قيتت رالل ئرتت رضتتم ر.رحلتت  ر يتت ر    فتت ر تتررحجتت ئر حرالتتص رحجتت ئرحقتت ف ر حرحق تت  

ر،رححح ي طي أل تت ر ثب تت ،ر حفتت ررفي تت ر متت ر،ر ر حتتصئفاللتت ئرح  ص تت ر تتررحلتت ر
 
م  متت ر.رحق تت ر ب تت ر  تت  رفعايتت 

الل ئرحمل   ف )الل ئرحل  رب رم ي    (راتت  ر تترر رح ر حرمحتت رر حرج تت  ر حريتت  ررقتت ريتت  ر يرمحتت رفي تت ر حر

    فتتت رحيعتتتتثم رر تتتررقهتتتذحري حمتتتجرحللتتت ح ر،رحقتتت ريتتت  رفي تتت راحر تتت ةر قتحقيتتت ر حرحفتتترر متتت ر،راحتتتريرجي قتتت  ر
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رحرتت ر فتت رحقتتربح
 
رجتتصح ح تترر،رفهتت ري تت   ر ل متتجرال لتتصرالتت لر،رحق حتتريرالتت رحقتت ف ر حرحق تت  ر ل متتجرال لتتصر  تتر 

رئحبر ي ر    ف ر  رق اد
 
رال قي 

 
ر(11).رر(.رحقعرحفرير صرحق علر   رحبرحع  رحلل ح رال لصح

لتتتت  رح   جتتتتدرحلتتتت ر  تتتتتثمريرححقبتتتتالرتع تتتتالرميتتتت راتتتت  ال رحقتتتت ف رحح،رحر تتتت كر تتتت ري تتتترحرفكتتتترفرح    رتتتت ررر

حلتتت ر يتتتصير،رحيرحبر ع تتت ررتتتذدرحقرتتت  ال ةرححةاتتت  رحق ف يتتت رعتتت م  الر تتتررحلاتتت رحيحتتت ح .رحقل تتت عرح  تتت  

حاتتتترا  رحقفكتتتترفر تتتتررجتتتتتءرب متتتت ر ب تتتت رم ج تتتتصفرحق  ميتتتت رحقبتتتتالرا  قتتتت ر  تتتت ر.راتتتترك ةرحقتتتت ف ر  عتتتتصئفرح  م تتتتي 

ح رتتتتت ر رحق  ميتتتتت رحيقايميتتتتت ر،رحقتتتتتصحلررححق  تتتتتك،رحلسع تتتتت ةرحل قيتتتتت رحقع ليتتتتت ر ثتتتتتجراتتتتت صحفرحق لتتتتتصرحقتتتتتصحلر

حام تت  ررتتذدر.رمحرجتت عرحتت فترحقتتربح،رف     رتت رعتت  رتعتتت رحقكفتت ءفرحي   جيتت .رحل عتتصئفر  تتذراللتتصي 

ح تترر،رحقصحاليتت رحلتت رالاتتي راتتصسجرحقصحقتت ر تتررحيق رتت ئ،رحقفكتترفر تت رحةج تتصفرحق ي عتتي رقايب حقيتت رح  صيتتصف

ر.رفكرفررحل  رال صرحيق ر ئيمبرحمل  ف مب

ر تتررح قتت ر،رحيرحبرح    ر رتع ح ر  ر  ك ةرعي عي رححق ر ئي ربب ىرررر
 
حرذدرحل ك ةرحتت ئفرام  تت 

رحياتتتح رر تت كرحاتت  قي راتترالي رقتتصىراعتتلرحقلتت ىرحق ي عتتي ر متت ري تتةعر،رحقعتترحف
 
ر حتت  

 
فتت قعرحفركتت برماتتصح

ححبر.رحأل تت حلتت رالتت  لرالمايتت رح    رتت رت،ر تت رج  تت رحستتر،رح  تتةع،ر تت رج  تت ،رحلتت رساتت ر  تت كجرعي عتتي 

ر  ص يتتت ر،رقتتت ريلتتتص  حرالاتتت راتتترحءرحياتتت  رحلعرحضتتت رقا   رتتت ،رحل تتتتثمر  
 
 حرح  تتت رعتتتيلص  برالرحضتتت 

حلتتتت رالتتتت  لرحق تتتترالي ر بحتتتت رم عميتتتت رحيال لتتتت ئرمتتتت بر،رإبراتتتتصح رحةعتتتتع ررحلعرحضتتتت رعتتتتيسئيرمتتتتصحرد.رحق تتتتعر

ر(رر12).ررح    ر رق  ملر رر را  رحقعرحف

فه  كر  تت ا رحستترىر تتررحبراتت ر نرح    رتت رححعتتع رحق  تت فرطتت فحر،رحيرال رررحل  كجرالا ر  رالص ررر

حا ربتت رحياحتت ئرحق تت فيبالرحبيتت رحقرتت  ال ةرم   ماتت رحساتت رط متت ر  قيتت رجصيتتصفرتحةرثتترحءرححعتت ر،رم قف تتج

 ر تتتررح  رتتت  رحف تتتجرحقصحقتتتر.ريتتتتيحرقهتتت ر م رعتتت راتتت ثم ر ف تتتصرح تتت ر رقارق متتت رحقصيملرحطيتتت رالاتتت رحيق رتتت ئ

فضتتتتتت رالتتتتتت ر  تتتتتت ا رحستتتتتترىرا عاتتتتتت رممتتتتتت  رال لتتتتتتصحةرميتتتتتت رحياتتتتتت  ر.رالاتتتتتت رقيمتتتتتت ر  ت تتتتتت رقارتتتتتت  ال ةرحل  التتتتتت 

فتت برحل تت ا ر تتررحجتت ئر،رحب عع ررحق  فرحمل ت تت ،رفحبارق رجرةرح    ر رمر رفرق    ي ،ررح     ي 

فتتت بر،ري فتتتحتحرجتتترةرح    رتتت را تتت جرعتتتا.رحح    رتتت رقتتتصرافتتت ق ررتتتذدرحل تتت ا ،ر ل تتت ممبر تتتررح     تتت 

ححق حقتتت رحبرحقعمايتتتت ر.رال لتتتصحةرحق يتتت ريم تتتتترر برت تتت حيراتتت  ررحقليمتتتت رح   قيتتت رق تتتت لررحيربتتت حر تتتررحل تتتت ل ج

ر ببتتتت ر.راحتتتت  ركتتتتجر ربتتتت حرحل تتتت ل جرحلتتتت ر  متتتت عرحال  تتتت ط 
 
حرتتتتذحرحق ح  تتتتجررع تتتت رقا    تتتت ةرحقب ل متتتت رراتتتتيصح

فتت ريتت الءر،رحا صيتتصر تت حرئرحقصحقتت ،رححقب  ،رف تحرك  ملرح    ر رار  رحل رإ حق رحقف  ئ،ررق  ف فرححق رق 

حقتتتتذقكر  تتتتصرحبرس  رتتتت رق تتتت عر،رإتبر عتتتت  ر تتتت رحضتتتت ر  تتتت قزرط لاتتتت ر تتتت رحلتتتت  راحتتتتملرارتتتتر رح     تتتت 

ر(ر13).رحق ف ر ررحقعرحفرق را جحرق 
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حال ضتتت الرا  تتتالر،رحبرالمايتتت رإحيتتت ءرحيق رتتت ئرحقعرحقتتتررا  اتتت ر تتتار  تتت ح رر لاتتت رالاتتت رحل تتت ةر تتت رحل تتت ري ررر

،رفتتت ل رج  تتت رحقضتتترحرفرحلا تتت رإلطتتت فرحر تتت رحقم تتت  رح  تتت  ،ربرالتتت رحق تتت م عي عتتت ةرحق رتتت ئي را  اتتتر

ا بثتت رح   جتت رحلتت ررفتت رريم تت ر،ر ررعبيجرحع    ر قص ارقصرر مك ر  رحل حرئرححقفتتر ،ررحمل اررححيج بال

ححلتت رح  تتصر تت رحقتتصحررحقتتذيرااع تتدر تترررتتذحرحقم تت  رة  تت ر،رحقصحق رال رح  تءرحةببتت ر تت رحقم تت  رحيق رتت ئير

جرحةبب رقل فرحقعمج،ررحل قكرحةبب رقاح حف
ل
ر.رححل  

م ق ف ررر ر
 
رل ي 

 
ماصح اعصدر حقعرحفر ح   ج رار ص ر  رسر اي ر رع مصرت يم رر،ررميصر بررذدر حبلصرر  ر

حق ف   حقل  عر إحي ءر حقعرحقررالا ر حيق ر ئر ق عتثم ر،ررز ا ر ح  رلي  ر ب م ر ئ  رر ال حىر  ر ،رحقذير

حق  م   حر،ررالا ر صىريت صرالا راللصي  حقعماي ر حق ف ي رالا رحق جدرحةبف ر  ص  ر ،رالا رت  م رحل حرئر

ححرمي رإئحرفرحقح حفرحق ف ي رحقعرحقي را  جريريس  رفل را عي رحقل  عرحق ف  رححع    رح     ادرر

مجرح  سذر يض رم  ررحيال   ررحليل رحق   ل رحقبالرر،ررحل  ح رحا جيدرحيرحئحادر ح رسص  رحرصح رحق  مي 

ححيج م عريم حق ي س الر حق    ر الا ر ات ا ر حبر قهذحرر،ررك ر حقصحق ر ححح   رر حيع مرحرر رر اكي ر جرحءر   ر

ر(ر14).رحقل  ع

ح اتتتت حملرح   جتتتت ر  عتتتت ر،رحت تتتت صعررحح ي طيتتتت ةرحقتتتت ف رحقك متتتت فر تتتتررحقعتتتترحفر  تتتت ئفرحي  تتتت  رححق رتتتتصيرررر

 فرحقرتتتتتر راعتتتتتر رقت تتتتت ئفراتتتتت ئرحةرحقتتتتت ف رقضتتتتتم بر رتتتتتصررام  تتتتتجركتتتتت  رق  فتتتتت فرح   تتتتت   رحاتح تتتتتصرعتتتتتر

حيرحبرحقب  تتت   رحيعتتتتثم ريرحق ف تتت ر،رحاتتت فم رحل  ا تتت ةرح  ي ايتتت رحمل  افتتت ،ر  تتت لرر تتت رحقعماتتت رحيج بيتتت 

عتتتي حجدراحتتتصي ةرا تتتب رضتتتي رحق تتت فرر2020حقعرحقتتتررحقصرحاتتتدرحق رتتتصير  رقا تتت  حةرحقل ئ تتت رحبتتتارالتتت  ر

حت تتتم ر،ر حبتتكر تت رجهتت رحستترىرحق ف يتت ر تت رجهتت رححق  تت فسر تت رمليتت رحقتتصح رحل   تتت رحس اتت رئح ر   متت ر

يتتت حححرمتتمبرر2020حقصرحعتت ةرحتت  ر  تت ل جرعتت فرحقتت ف رحلتت رحبر عتتص ر متت رحق اتت رالاتت رحقتت ف رحبتتارالتت  ر

رحرتتت ر حطتتتارالتتتصيررحلتتت ر8،ر0
 
رحرتتت رحةالاتتت رح  جتتتصرالتتتصيرر   عتتت ررتتت ر9،ر1%رعتت    

 
ح تتت ر،ر%ر4،ر1%رعتتت    

ححفتت ررتتذدرحقرس تت رعتتتةئحئراتت ئرحةر،رحقعتت ل رالاتت رحقتت ف حل  قتت رحبراابتتالرئح ر حبتتكرثايتتالرحقت تت ئفر تتررحق اتت ر

ر تتررعتت  رحيعتت  رحلتت رر2050حقعتترحفر تت ر
 
رحبتتذقكرعتت   برحقت تت ئفرر6300حقتتبرمر يتتجري  يتت 

 
حقتتبرمر يتتجري  يتت 

رح تتتررت تتت جر تتت رر4250محتتت حلررر2020 تتتررحقرتتت ئرحةرحبتتتارالتتت  ر
 
%ر تتت رحقت تتت ئفر تتترر47ر-19حقتتتبرمر يتتتجري  يتتت 

ر(15).رر%ر  رحر ر حبكر ررحق  فرحيض في 17ر-28حح حلررر،رحق ا رحقع ل 
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الهيتي  -   النفطية.  مجيد  العراق  .  ثروة   . للديمقراطية.  الى قاعدة محتملة  للدكتاتورية  أداة  باحثين  .  من  النفط واالستبداد)االقتصاد  .  مجموعة 

 .  319-318ص2007. الطبعة االولى. بيروت -اربيل -بغداد. معهد الدراسات االستراتيجية. السياسي للدولة الريعية(
15

ً   3،  1أو  ،  الف مليون برميل  1،  1333قدرت االحتياطيات النفطية بحوالي    -     8،  1028كانت حصة منظمة أوبك منها  ،  ترليون برميل تقريبا

  وقياساً على ما وصل اليه ،  %  4،  39وبلغت حصة المنظمة من االنتاج العالمي  ،  % من احتياطيات العالم 2،  77الف مليون برميل أي بنسبة  

ً   5،  31قدر االنتاج السنوي في العالم بحوالي    2010االنتاج اليومي في عام   أو ما  ،  % من االحتياطيات 4،  2وشكل نسبة  ،  مليار برميل سنويا

االستهالك  42يعادل   ذلك  مستوى  من  الى  ،  سنة  االنتاج  نسبة  تنخفض  للنفط  المعادل  المسال  الغاز  استبعاد  من  2،  2وعند  .  االحتياطيات % 
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ر(16 ر:ر)،رحر  كرالصفرقض ي راحصئرحيع   كرحقصحساررقا ف ر ررحقعرحفرررر

 .  طبيعة التنافس بين النفط والغاز في توليد الكهرباء واالستخدام الصناعي -أ

 .  امكانية التوسع في الصناعات البتروكيمياوية والصناعات التي تعتمد الطاقة -ب

 .  معدالت استخدام املكننة في مجاالت االنتاج والخدماتتزايد   -ت

اقترانهييييا بت ايييييد فاليييية الرفا ييييية . توسيييييع طاقيييية توليييييد الكهربيييياء الدرا ييييية لغيييير  التصييييدير -ث و

اقتناء السيا ات وتزايد استهالك للفرد  .  الكهرباء    و

.رحا لتتتىر  تتتك ةرحقعتتتترحفربمتتت رحتتتصئأل  رح  ربتتتت رحق ط يتتت رحقعرحقيتتت ر ح ر تتتترفرق تتتجرحتتت حلررقتتتتربر تتت رحقتتتتت  رررر

حححصىرحلل يةرح   رر  رقا ربتت رحق ط يتت رك  تتملرا بيتتصرتعتتذررقيتت  رئيملرحطيتت رحليليتت ر تتررحقعتترحفرمتتصحبر

ش صتت الرح  تت برالتت حلاه ر  صرحبرحقعرحقيمبررع  برحيحق  تت ري تت    رحق،ر2003ح  ذرال  .ررحقعص رحيج م عر

،ر يرحبرحعتت لي رحق جتت ئرحلتت ئيرالاتت رح  لتت فرحق ي عتتي راسبتتص.رححقصيملرحطيتت رث قثتت ،رححقت تت يجرث  يتت ،رححي

ر(17).رحبرحقصيملرحطي ريريمك رحبرات سارمصحبرحق  مي ،رر  صئح

رمتتتتتتمبرحيق رتتتتتت ئرححق ضتتتتتت رحيج متتتتتت عرر تتتتتتررحقعتتتتتترحفرح تتتتتت ريت اتتتتتت رالايتتتتتتدر تتتتتت ر  تتتتتت ل ررررررر
 
ح  لتتتتتىرحيرا تتتتتت  رحح تتتتتت  

حيق رتتتتت ئي راك تتتتتبرحبرحق   قتتتتت رحاتتتتتصر ررح  تتتتتص  ةرحضتتتتتعبر  تتتتت  ىرر-ف    قتتتتت رحيج م اليتتتتت ،رعي عتتتتتي 

ع تتر  ر تتررف ق   ق رقتتصرا تت ح ةرحق،ر ررحل  ل جرحيق ر ئير ررحقعرحفحلع   رت  جر  حق ر لال رق   ر

كاهتت ر ئةرحلتت رارحجتت ر  تت  ىر،ربمتت رحبرتعحتت رح  تتص  ةر)حقكهربتت ءرححلتت ءرح لتت رحمل تت ري(،رحل لتت ر تت رحق تت  ب

حيمتتتتتصر تتتتت رحق تتتتتلررحلتتتتت ر   فحتتتتت رحق   قتتتتت رم ا تتتتت درساتتتتت رفتتتتتر رالمتتتتتجر    تتتتت رححقب تتتتت  ر.رحلع  تتتتت ر تتتتتررحقتتتتت  ئ

ح  تتر رالاتت ر  تت رب رحلتتر فرم   ص  ةرحجعاه ر    ع  ر  رح ج ةرحق   برححق لص رح   اجر ررحقعتت ق رحر

ر.رر ررحقفع قي ةرحيق ر ئي 

رححق  تت ح ر تت ر   ا تت ةرحق ف التتجر تت رحقعتت ق رح  تت ر ررررررر
 
رحس رجيتت 

 
،ربمتت رابتت  رحرميتت را تت  ررحق  تت رفر حايتت 

رق  تت  ررحق  تت رفر تتررحقعتترحف
 
رحع عتتي 

 
رحالاتتي ركتتجر ع قتت ةرتقتتكررعتتصراتترط 

 
،رف ي ف تت حرحيق رتت ئيرئحقيتت 

رقا  ميتت رحل تت صح  رحي تتررحقتتذيري  اتت رحر  ري ت رحير م
 
رم    ررحيعتتتثم ررم ال  تت ردر حركتت رحع عتتي 

 
  ركاي 

،را فم رجمي رحق ع لجرححآلقي ةرحقضرحر  رقتتذقكرح ب تت رإ حقتت رحلع قتت ةرحيئحر تت رححقا ج تتتي رالاتت رحس  فهتت 

حرتتتتذحر،رصيتتتتصف يعتتتتتثم ررحا تتتت  ررحقل تتتت عرح  تتتت  ررمتتتت ر هم تتتت بر ع عتتتت   برالاتتتت رحق ر تتتت رحيق رتتتت ئيرح  

 
وبافتراض الوصول الى االنتاج  ،  مليار برميل من النفط دون احتساب اقليم كردستان  143وبالنسبة للعراق وحسب االحتياطي المقدر بحوالي  

ً   4وبقاء االحتياطيات على حالها فان االنتاج السنوي سيكون حوالي    2020االقصى في عام   ،  2يات  ونسبته الى االحتياط،  مليون برميل يوميا

العالمي8 المتوسط  عن  بعيدة  ليست  وهي  عام  ،  %  العراق    2020وبحلول  سكان  االستخدام    6،  40سيكون عدد  سيكون  نسمة وعندها  مليون 

ً   5،  1الداخلي للنفط   ً   5،  13وهذا يعني  ،  مليون برميل يوميا بافتراض    6،  8وسيكون المتاح للتصدير  ،  برميل للفرد سنويا مليون برميل يومياً 

بمقدار    نجاح زيادة  أي  االستثماري على  الصادرات  6،  6البرنامج  زيادة  على مستوى  يومياً  برميل  انظر:احمد  .  مليون  التفاصيل  من  وللمزيد 

 .  110 -104ص.  مصدر سابق. اقتصاد النفط واالستثمار النفطي في العراق. بريهي علي
16

 .  178ص. مصدر سابق. قاقتصاد النفط واالستثمار النفطي في العرا . احمد بريهي علي - 
الى ديمقرا  .  مظهر محمد صالح  -  17 المركزية االقتصادية  الريعية من  الدولة  للعراق  السياسي  السوقمدخل في االقتصاد  . مصدر سابق.  طية 
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 تتتتت رقتتتتت ري تتتتتررحر متتتتت  رستتتتت  رم ح تتتتتمبرحقتتتتتصس  رحا  يتتتتت رحقحتتتتت حفرحق ط يتتتتت رحفتتتتت ر   تتتتت ررحضتتتتت ريرريي حلتتتتت 

ححق رتتت ئير   تتت ررحبتتتذقكر ع   تتت رقضتتت ي رحق ل التتتصرححيستتت   ر تتترررححاتتت رحلتتت  فمبر تتترر تتت ر حلتتت رحلهمتتت ةر

ر(ررر18).رحقبالري  رحق لررحقي  

ح تت ريمكتت رحبرالص تتدررتتذدرحق   تت ر تت ر،رحبرحقعرحفرمح ج ر  ع رحل رحي ف تت حرححق عتت حبر تت رحق   تت رحقصحقيتت رررر

ححعتتتتثم رحةرأل تتتص ر تتترر  م الهتتت رحلتتت رحال تتت ءرئفعتتت رق  تتت ر،رحقتتترح ر   تتترف،ر  تتت الصحةر  قيتتت رححق رتتت ئي 

فمتت حرئرحقعتترحفرقتت ئرفرالاتت رحيعتت مرحررححمل  ف تت ر،ر  تت راعتتصرتقتتك.رق ق رتت ئرحقعرحقتتررق تت ريلتتبرالاتت رقص يتتد

حرتتذحري  اتت رحبري تت برحقعتترحفر.رحقبتتالرعتتي فرر رحي ف تت حرالاتت رقتت فرحقتتتس رحقتتذيراحللتتدرحث تت رحق  ميتت رحةحلتت 

ر تتتت رحقتتتتصحسج
 
.را يتتتت را صيتتتتصر  تتتت ح رحق   تتتت رحقصحقيتتتت رححق ع  تتتتجر تتتت ر   ا  أل تتتت را تتتت جرحبحتتتت ر رح تتتت ،ر  تتتت لرح

حرتتذحر تت رعتتيعكسرح    التت رقتتصىر.رحب تت ءر سع تت ةراتترالي رحق  تت ،رححيع لرحرر تترأل  رم تت فم رحة تت رححقعتتص 

مم ريمثجرحعتت   م رقتت علر،ررحقي رج ئفر رراحلي رحع لرحررحق ض ر ررحقعرحفحقل ىرحقكب ىرم برحقل ىرحقع

ح تت رثتت ريلاتتجر تت ر،ر متت ريضتتعه ر  تت  ر  تتسحقي أل  ر تتررحيعتته  ر تتررإالتت ئفرإالمتت ررحقعتترحف،را جهتت ةرااتتكرحقتتصح ر

ر(ر19).ررحر ر  ا ر حرحال رحرحس ال،رئرج رحق  عي ر رررحقع ق ةر  رحق يي ةرحل حصف

،رحيحضتت عرعتت   رمليتتمل،رحق  تت  رحق ي ستت الرححيق رتت ئيرالاتت رححتت   رحقعتترحفرحت يمتت رررحالعصر بحتت ر تت راللتتصرررر

حر تتتتتت كر تتتتت ريتتتتتترىرحبرر تتتتت كراتتتتتتع ب ةراحتتتتت  رئحبرم تتتتتت ءر.رحيا جتتتتتصررس تتتتت رحح تتتتتت  رل تتتتت ررا تتتتتت ررحيق رتتتتت ئ

،رحح  تتتتت  رالمايتتتتت راحتتتتت  رحيق رتتتتت ئرحقعرحقتتتتتررحلتتتتت رحق رتتتتت ئرحق تتتتت فر،رحيق رتتتتت ئرححقصحقتتتتت رحقعرحقيتتتتت رح  صيتتتتتصف

رر(20يأتي: )وأبرز ا ما 

 
ا
فتتت قل   رمتتت ق ح  رحيق رتتتت ئيرحقتتتذيرفرضتتتتدر،رليتتت  رحقب  تتت   رحيق رتتتت ئيرقتتتصىرحق  لتتت رحق ي عتتتتي ر،أوال

كتت بر تت رحلفتتت  رحبري ضتتعدرحقلتت لم برالاتت رحة تتررقرس تت رالرحقيتت را ستتذر تترر،رحيحتت   رححلسع تت ةرحقصحقيتت 

ممتت ررحفلهتت ر تت رحتترح ر،ر2003 رحسافيتت رحلرححتتجرحقبتتالر تترر  تت رحبتتارالتت ،رح   تت  بر تترح رحيق رتت ئرحقعرحقتتر

الماتتتملرالاتتت رحقتتتت ح  رقا ر تتت ر،ر حرحجتتصةرالاتتت رعتتت حه ،رححرتت ررحيرحبرحيحتتتتح رحقبتتتالرق ضتتتملرالاتتت رحق تتتا  

،رحعتتهاملرئستت  رحق تترك ةرحيج بيتت رحلتت ر   اتتبرحقل  التت ة،رحضتترحرفرحط قهتت رالاتت رال حرب تت ،رحيق رتت ئي 

لل متتتتجرقتتتت رأل تتتت  رح     تتتت ةرحل ع ق تتتت رم ،رحيعتتتتيم رق تتتت عرحقتتتت ف رئحبرضتتتت حم ر  م يتتتت رحقرتتتت  ال رحمل ايتتتت 

ح تت رثتت رئالمهتت ر.را تت جر  اتت رمم ضتت عرإالتت ئفرري اتت رحقل تت عرحقعتت  ر حرالاتت رحيقتتجراتترب رحقتت ف رحق ط يتت 

ح مكتتتت راف تتتتم رح قتتتت رحيرا تتتت كرححقف  تتتت ار تتتتررحبرحق  لتتتت ر.رق تتتتصسجرحلتتتت رح  لتتتت  رحق ف يتتتت رب تتتترب رالرحقيتتتت 

رحق ي عي رحقعملراحملرا ثم ر   م ي ر ع عيمب:

 
المقبلة  -  18 الحكومة  رئاسة  المالكي  يتولى  أال  رغبتنا  بغداد:  في  العراق(  قائمة)ائتالف  اال.  رئيس  الشرق  بتاريخ .  12922العدد.  وسط جريدة 

51/4/2014  . 
عطوان  -  19 عباس  العراق.  خضر  في  السياسي  العنف  ظاهرة  العربي.  مستقبل  المستقبل  العربية.  330العدد.  مجلة  الوحدة  دراسات  . مركز 
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س اتت ر رحاتت ر تت رق تتجر،رفر رحيح   رمل    اتتدرإ حءرضتتعبرحيحتتتح ر تت رحق قتت  رم جهتتدر،األول   املتغير 

ر.رحت كيجرح    رحل ق  رحةحل ،ررحي    م ةرحقب ل  ي 

التتص رحافتت فرحقلتت ىرحق ي عتتي ر تتررحيال متت ئرالاتت رحقلتتصرحةرحقعرحقيتت ر تترررعتت رسر  تت رحق حتت  رر،املتغيير الاييا ي

ر.ر ررحلرحر  رالا رحيعتثم رحةرح   رجي ر حرإال ئفرحقل  عرح    رحقعرحقرررححل  ق  ،رر ح رحق ر ئرحق  فر

ر
 
إترالتت حىرحيق رتت ئرحقعرحقتترر تت رح  تت ةر  كتتررفر هتترةر تت رمصحيتت راللتتصر،ر ح تت رحقتتص  ررححقب تت رححقف تت ئ،رث  يتت 

حئستتت  رحيق رتتت ئر   تتتت ر  عتتتصئفرحيحجتتتدر  هتتترةرحلتتتت ر،رثتتتت رلتتتتحرحق   تتتمل،رحح  تتتر ر تتت رحيتتترحب،رحقثم  يميتتت ة

،رححقبتتالرف قم  تت ر س تت ءرحق ي عتت رح تالتت ةرحقصب  ا ر تت ،رحق  حرجمي رال ح جرحقضتتعبر تتررحقصحقتت رحقعرحقيتت 

حك  تتتملرحق تي تتت رئستتت  رحقعتتترحفر تتترر.رححقبتتتالر حقعتتتملرحيق رتتت ئرفري تتت رحقعصيتتتصر تتت رحق تتت حرررحق تتتا ي رحلتتتص رف

،ر ر رحق تت ثم ر تتررحل  لتت  تت رحجتتجرحمل لتتدرستتر،رحقف تت ئ(ر-حقب تت ر-ح ر)حق ص م ،ر ح  رحق ر ئي رث ثي رحةاع ئ

حرتتت ر،رحلتتت رج  تتت رالتتتص رحق تتتم حرقتتتدرم يعتتت لرحررحق ي ستتت الرححة  تتتال،رحإالتتت ئفرحيالمتتت ر،رحإط قتتت ر  تتت ئرح  ع اتتتد

ر.رري صحرحعا ب ر  جع 

فلتتتتتصرحرترحقعتتتتترحفرإ متتتتت ت رقصحقتتتتت ر،راررتتتتتجرحقصحقتتتتت رحالتتتتتص رقتتتتتصرأل  رالاتتتتت ررعتتتتت رحق ي عتتتتت رحيق رتتتتت ئي ر،ثالاييييا

حقتتذقكريرتتع ر،رحإ  ر ت را رحا اع رحضتتعيف ،رحعا    رحبارحق   عف الرإ  ر ربت  ر،رر    قض ر ررئحرر 

 حرا مي راتت درحاتتت حبي ر،رحقبالر املرارحححر  رممبرا مي را اع را درر عم قي ،ررا ايبر  رج أل  رحق  م   

.رحر ر تت يرر تت الصرالاتت رحيعتت صي رممع تتىرحح تتحريا   تتدرحقعتتمبر تترر متت رحفع قهتت رحيق رتت ئي ،ررث ررحبصف

ة تتتتدر فتتتتر رئحقتتتت ررستتتت فر،رقتتتت ريتتتت مك ر تتتت رحبريتتتت فرر  تتتت ح ر تتتت رحيعتتتت لرحرر2003 ل ر  تتتتذرالتتتت  رف ق  تتتت  رحقلتتتتر

حرتت ر،رحات   الهتت رقتت ىرالصيتتصف،رحا تتجرت تت  صيرحعتت لرحرر رحق أل تت ر تت رح  تت ر ،ري  را  رجر ح   ه ،ررححر  

ر،ح رفتتت ر لتتت ئيررحمل م التتت ةرحيثميتتت رفي تتت ،رح رستتتارفي تتت رال ح تتتجرالتتتص رحق  حتتتص،ر تتت ري عاهتتت رالرضتتت رقا فكتتتك

ح تتتت رحل  لتتتت رحيرالتتتت ىرئحقتتتت رم اتتتتكر.رارتتتت حرر  تتتت رحقتتتت ط رح  تتتت   رحلتتتت ح رالرضتتتت رقا تتتتي ق رحق   تتتت ،رحب ق تتتت لر

ر.ررحل حاف ةرالا ررع ر ير  عر  رحق ي ع ةر رر ير    

 
ا
رح  تتت ا ر تتترر برحححتتتص،رئحررحقريتتت رحق ف تتت ر تتتررح تتت رحقف تتتجرحيق رتتت ئيرر، ابعيييا

 
،ررعتتتصرحقريتتت رحق ف تتت رحتتت 

ري تت تىر
 
رق   تتدر تت رئح

 
فم تتدرحبتتدراحتتجر،رح  لتتىرحق ضتت رحق ي ستت الرححيق رتت ئيرئحقتت ر تتررحعتتع ررحقتت ف ،رس رجيتت 

رحلتت رحربتت ر عتتع ررحقتت ف ر،رحق تتا  رحقريعيتت ركتتجر  تتك أل  
 
إترإبرحتت  رحي فتت فرحقعتت  ري تتجر رأل  تت رحح  عتت 

قتتتتتتذقكراحتتتتتت ح ر لاتتتتتت رحقتتتتتتصح رحقريعيتتتتتت رحعتتتتتت    رحقرضتتتتتت ر،رح لتتتتتتصحررحل حرتتتتتت ةر تتتتتت رحقع حلتتتتتتصرحل قيتتتتتت ر  تتتتتتد

 حرراتتتتت حىرقرسعتتتتت ءر،رالتتتتت رطر تتتتت ر  تتتتترحال ةر  ررتتتتت ،رملتتتتتررالتتتتت رطر تتتتت ر ال يتتتتت ةرحقتتتتت ف رحمل  افتتتتت حمل  

ح تي تتت رليتتت  رحقرس تتت رحق ح تتت  رإلئحرفرحيق رتتت ئرمل تتتم ادر.رحقل  لتتتجرححقش رتتتي ةرحيج م اليتتت رححقصيميتتت 

رحا جيتتج،رح ح حق رئف رحي تت رر،رحع  املرح      ةرم ق ف رر  جرحقكثم ر  رحل ك ةرحقل لم ،ررحلعرحف 

فضتتتتت رالتتتت رحرتتتتصحررحقتتتتتت  ر،رحيج م اليتتتت رحلت ا تتتتت رالاتتتت رتقتتتتكر-ئحبرح تتتت  رحق  تتتتت قيبرحيق رتتتت ئي ،رحا قهتتتت 

فتتت برحق ي عتتت ر،رحقهتتتذح،رححي  لتتت  ر تتت رحق رتتت ئررعتتت ح رحقركتتت ئرحلتتت رحق رتتت ئر تتت  ،رحمل رتتت رإلالتتت ئفرحيالمتتت ر
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،ر حر بحتتتتت ،ر حل قيتتتتت ر  تتتتت ملرا جه أل تتتتت ر اتتتتت در تتتتت را تتتتت برا تتتتترب راتتتتت  مبرالاتتتتت رح  يتتتتت فرلايتتتتت ح ر  ل التتتتتصرح تتتتت  

ر.رحقث ث ر  يمبر   برر رحل ج ئحبر ررح  ص  

ر
 
 املرحقرحفع رحيق رتت ئي رق  تت ءرحقصحقتت ر،را ثم رلي  رحقرحفع رحيق ر ئي ر ررم  ءرحقصحق رح  صيصف،ررس    

رقاصحقتتت ،ر2014ححبتتتارالتتت  رر2003ح  صيتتتصفراعتتتصرالتتت  ر
 
حقتتت ر  حتتت ر ير،رححر تتت رقتتت راراتتت رحلتتت رحبرا تتت برعتتت صح

حبتتتصةررس تتت ر.رفيمتتت ر اتتتملرحي  تتت  حةرحل صححقتتت ررعتتمي رالاتتت رحقتتت رف،رل ريرع تتتصرمتتتدرالاتتت رضتت ق دفتتت ل ح،ر  تت ح

حقب تتتتت  رم يق رتتتتت ئرات تتتتت رمضتتتتت  مي رال قيتتتتت رحفلتتتتتصةرحلسع تتتتت ةرحقل لمتتتتت رالاتتتتت راتتتتت  رحقلتتتتترحررحيق رتتتتت ئير

فضتتت رالتتت ر،رم اتتتا رحق  جتتتدرح  ليلتتت رححقعل حتتت رححقفعاتتترراتتت  راحر تتتكرحيق رتتت ئر تتت رركتتت ئدرحل تتت صي 

حاتتع ب رحقرق متت رححق تتي رفرالايتتدر،رحتعصئرجه ةرحي فتت فرحقعتت  ،رع  ةرا  رحقلرحررحيق ر ئيرتعصئر سر

رقتتصال ررح  لىرححق رحي  رر ررحقعرحفرييب ر.ررحض  ر   رحاد
 
رم برا  برحقرحفع رحيق ر ئي ر راكتتتح

 
  ال 

،رفضتتت رالتتت رحة تتت ،رح  لتتتىراتتت  مبر   ا تتت ةرح  يتتت فرحيع عتتتي رقا تتت  ب،رحق  ربتتت رحقصيملرحطيتتت رحارعتتتي ه 

رر.رحا  ي رحقل   بر  ر ال  رحيا  قي ةرحقبالرا حجهه رح      رححقصحق رحقعرحقي رح  صيصف،ررححيع لرحر

عي عتتي رتعمتتجرالاتت رر-إلتت رئحقتت رق  تت ر  م عتتك رقتت ئرفرالاتت رإي تت ئرفا تتف رحق رتت ئي حر تت رابتت  رح   جتت ررررررر

افعيتتجرحاتت ح برعتت حبالرحق فلتت ةر تت رحإليتترحئحةرق حليتت ر  تت  رحق رتت ئيرالتت ئ رقتت ئررالاتت رت تتكيجرعي عتت ر

  قيتتتت راحألتتتتتالرحةحضتتتت عرحيق رتتتتت ئي ر تتتت رحقفلتتتتتررححقتتتتصي بر تتتتت راحليتتتت رحرافتتتتت عر تتتترر  تتتتت  ىرحقتتتتصسجرحقلتتتتت   ر

ر(21فمل   ةرحق   ءرحيق ر ئير ررال  ارر  ئي رث ث :ر)ر.رر مبرح ح حقه رحيق ر ئي حإلجم لررقام حطر

ر.ررمم رفي  رحقب ر  رححل ئي رححق  يعي ،رر صىرحفرفرحل حرئرحيق ر ئي ر-1

ر.رر    ىرال ي ر  ل ر-2

رحتقكر ررإط ر:،ررإط رر سعس الرفع  رح  م عكر-3

ر.ررح    رحق ر ئير حك ،ر    رعي س الرعاي ر- 

ر.ررعي ع ةرحق ر ئي رالل  ي ر- 

ر.ررم   رس رجي ر  لم رح  ع ح  ر- 

حا  اتتتتتت رحير ع   تتتتتت رجذر تتتتتت رحاتتتتتت  ا رقام تتتتتتك ةرحيق رتتتتتت ئي ررس تتتتتت رحق رتتتتتت ئي رححاليتتتتتت رححعتتتتتتت حاي ي رررر

ح م لي رفع ق ر   ل فر  رح  ر ل رحقبالراممةرحق حق رحيق رتت ئيرحقتترحر رحت تتت صرحلتت ر تت ف رالماتترريكفتتجر

حابتت  ر تترررتتذحرحق تتي فرحرميتت رئالتت رحقل تت عرح  تت  ر.رقا  تت ءرحيق رتت ئيرحلم تت ئراحصيتتصر حق  تت ةريتت يح 

حبرح  متت رمتتمبر.رححيعتت ف ئفر تت رحق  تت ر رحيق رتت ئي رقاتتصح رحيستترىر،رحتشتت ي رحيعتتتثم ررحمل اتتررححيج بتتال

ئرحلتت حرئرحيق رتت ئي رحقعصيتتصفرحقبتتالريم اكهتت رحقعتترحفرححعتتتثم رر رمرتت رفرراتتيصفرحبفتت ءفرعتتيع ئرالاتت رحقتت  ر
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حق حليتتت رتقتتتكريمتتتصر تتت رحبر،رمف حلتتتصربثمتتت فرح فتتت حرحق ر تتت ريعتتت ع ئفرحقعتتترحفر  قعتتتدرحيق رتتت ئيرحق تتت م 

ر(22ي  ترحقعرحفرث ث رح  حعر  رحق ح يةرح  ذر  ر ر:ر)

 .رإ   ءرحقررحال ةرحقصحساي رححيع  ةح رحل ئيرححيح  ح رحا فم رحة  رححيع لرحرر ررحق  ئ - 

حق ر ئر  ا رحس ض رقهيم  رحقصحق رحلتت رحق رتت ئرئي تت   ر   تتدر حتت رحق متت راح  جرحيق ر ئر  رر - 

 .رح  ت صرحل ر قي ةرحق  فرحئحررفع  رقال  عرح    

احر تتتتتررحيق رتتتتت ئر تتتتت رحيال متتتتت ئرحلفتتتتتر رالاتتتتت رحقتتتتت ف رحب تتتتت ءرحق رتتتتت ئر   تتتتت عرحتير رتتتتت ئررئستتتتتتجر -ة

ر.رر  عصئف

حطر لتتتتت ر بحتتتتت رحي تتتتت ر،رحل تتتتت   حبرا ربتتتتت رحقتتتتت ف را تتتتترحرح جتتتتت رح     تتتتت رحلتتتتت رحعتتتتت  صح ر  م التتتتت ر تتتتت ررر

ححرميتت رحيح فتت حرم ح ي طيتت ةر تت م ر تت راح  تتجرجتتتءر تت رحيربتت حر،رحاتتف في رح رح تت ر تتررحضتت رحل ح  تت ة

رس  رفت حةرحقرحح رق لايجرحقض   ر  رحججرح ف  ررحي ف فرحقذيررعل درحق قتت عر تترر
 
حل رحل حط مبرحفرحئح

حبتت ق  ح ير تت ر،رحساتت رثلتت رمتتصف رحقضتترحل ر تتررحيجتتجرحةطتت  ر،رحقفنرححي   رحل قيتت ر تتررحث تت ءرفتتت حةرحي كمتت  

ر،رحق تتتصحمم رحقبتتتالراربتتتترالاتتت راح تتتمبرحيئحرفرحقضتتتر بي رق حليتتت ر رح تتت ر  قيتتت رحببتتت 
ل
.رححعتتت لرحررحق رتتت ئيرباتتت

ر(23)

ح  رممبرحل حرئرحقع يم رحيسرىر ررحقعرحفرر،رس    رحبر ر ئررحق ف ر ررحقعرحفريري  ئري ض رقه ر عمبررر

 رحل  رحقكب يملرحلم صفرمكمي ةرلت رفر رراعلرحل  ط رحق م قي رحح    بي رحق ربي رإترا جصررحبت  

ر30  ا ط رم يح  ررحق ا ي رحي  ررح   رمم   رر
 
حيع لصرحبرحرمي رحقكب يملرححقف عف ةرر.رر%رالر   

ال رحبرحقعرحفرماصررفض رر،ررا ت راعصرحق ف ر ررحقعرحفرم ق  ررق تحرأل  رحثمب  رحلراف ر ررحيع حفرحقع لي 

متر ءرر الصرر حقبالر ح  ر  ر حيرح  الر ا عع ر  ر حفيدر   ح ةر م لي درررر30 رحعرر ححرحئ  ر فصحبر  اي بر

مم رفي  رررر-حكجررذدرحقح حفرحقه لا رححلر ئررحقع يم رححيرح  الرحق  ئرف،ررحق ت رفرحقبالريحماه رئجا رححقفرحة

ريريف اا عجرررر-  ر حئي رحعه  رحج   رحا فررحقريرمكمي ةر  م 
 
اصررسم حادركجر،رر  ررذحرحق اصرب ةح

ر(24)ر.رحمبرا  جرقجر ثيادر رر ي رملع رحسرىر  ررذحرحقع ق 

طرحرحقعصيصر  رحلممةحةرحلهم رححقبالريمك رر،رر2003ححق حق رحبرحق ض رحيق ر ئير ررحقعرحفراعصرال  ررررر

ر(25احصيصرحمر ر رمم ري ت :ر)ر
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حق راك رر،رر2003حق    رح   بم رحقبالرا قملرحق ا  راعصرال  ررالص رحق ض حرحقذير مةرا جه ةرر - 

حلع ق  حح   ر حق ر ئي ر مرح  ر رام اكر مرح  ه رر،ر ضم ر حق ر ئي ر حا رحةر قص ملر فلصر

 .ررحق ي عي رقكب  رق راض رمرح  رحق ر ئي ر حصئف

 قي ةر    ررح  رطرحريري عصىرحق  جه ةرحقع   ر ررحال م ئرر،ررلي  رحقفا ف رحيق ر ئي رقاصحق  - 

حل رحتر ررر رذحر كجر قا ع  جر  ر حح   ر رس  ر حج ئر ئحبر ح    ر ر حل ر ححقصال حةر حق  فر

 .رحاع ئدرحمل  اف رححقصحررحلهيم رقال  عرحقع  ر ررحرب رحمل  م ر  ذرحبح ر  ر ربرقربر

ححراف عرر،ررحع مرحررحال م ئرحيق ر ئرالا رحق ف ربمرصررريلررححيصرئحبرا  ي رج ح  درحقهي اي  -ة

ححرم  رر   ححقر  ال ر ك قترحال ر حي   جي ر حقل  ال ةر حارحج ر   رم ر ح  ص  ةر ق  عر  رم ر

 .ررحقل  عرحق ي حر

حس   ر  ح   رحقصحق ر رررج  برحق  رير ةرحقت  ياي رحبم   رب م فر ل ر  رم ق  رير ةرر -ت

ر رراربترحيعتثم رر رر   ط رحح،ررحيعتثم ر  
 
رح    ي 

 
حق  مي رق  الي  ث  لي ر   ط ةررفض رال ر

 .رر عي  رئحبرحسرىر

ححل لر -  حيئحرير حقف  ئر حافش الر  ررفر ح      ر حيئحرير ح  ه  ر بف ءفر حق ةال ر،رراصح ر حاي عر

 .ررحق م حقرحطي رححلع مصفرالا رق ح مبرحت ريع ةريرا  ء رححق حق رح  صيصرقاعرحف

فر ررحق ع  جر  ررحع مرحررحا  قي رحيح  برحقعرحقررالا رحقصحق رحعي ئفر  ررفرحيعرح رححق    ير -ح

ر.رر  راصح ر      ةرحلع   رممسارحةرحق  مي رحقب ر  ،رحل  رحقع  

ال  رر ررا  ح ة،رر2012حبحا  ر ررتع ئرررل ق ي   ررئحيررر اي رررر39رر  ازرررحقعرحفررالا ررح   رجي رررحل قي ررحقصي برر

رر،رررحل قي ررح حرفررحبح  ررحق  ح ررمم اسررحق ح تررقصحلرفررحق ح تررق  ررالر رررحتقكرح  .ررساي ي ررقصح ر

ئي بررر2012مر12مر31ررق  ي ررح   رجي ررحقعرحفررمصي برررحح     حبر حق لر رر ررا رررح   رجي ررحقعرحفررحبمبر

ررحقصحل مبرررحئي برررم ريسرر  ئيرررس ر ررئح رررحئي برررم ريسررر  ئيرررئح رررئي برررح ررر ا   رر رالع ررحل ررارميفه 

ررئحيرررر اي ررر39رر  رر بح رررحقصي بررررذدرر  مجررمازررحي ررح  ايجرررحق ع حبررر  اسررئح رررحئي برررحق   ر مب

ر:ررحآلت رم ق  جرا  المل
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ررحي رررئحيررر اي بررر444حرر اي رررت ع رر  رر بح ررحا ازررئحق ررر18حالصئر ررررم ريسررر  ئيرررئح رررئي بررر-رر1

ررحقبالررححقص م ركررحي ر كي ررحل حصفرررحق يي ةررالصح%رر80ررمم   رررحقعرحفرررالا ررئي    رررحقصح ررررذدررسفضمل

رر92ررمم   ررئي    ررسفضملررحقبالرررحعي ررحبذقك%رر100ررمم   ررئي   م ررسفل ررجصحق رررإال ئفررحا ،رر%ر

ررر.رر%ر20رحق  قزرحل  ل 

ررت    رررحامملررئحيررر اي بررر712حرر اي ر  رر  رر بح ررحا ازررم ريسرر  ئيررر الض ءررلم رر  ررحقصحل  ررحقصح ررر-رر2

%ر25،رر10ررح   ررت صيصررس  رر  ررحق لصيرررحق رحءررالر ررمم ج ررحا حس،ررحاربي ،ررما  ر  رر  رركجررئي بر

رررئي    ررإجم لررر  
 
،ررحقب  ،رر  ق  رر  رركجرر ق ملرربم ررر،رر%رر75،رر89ررحق  ق  ررحل  لي ررحقم   رررحإق  ءرر لصح

ررر.ررحقعرحفررا  دررئي    رحح  تحلررك  ج،رحعا ف بي 

ر.رررئحيرر اي برر118ر  رر بح رححق  ق  رحقك  ررحق   ر  بررحقصحل  برر-ر3

ررحل قي رررح حرفررر رعاملررحقصرر،ررئحيررر اي بررر639حرر اي ررر27ررحق  ق  ررح  ايجرررحق ع حبررر  اسررئح رررئي بررر-4

رراعص%رر100ررمم   ررئي    ررمحطف ءررالض الررحقعربي ررحإل  رحةررقصحق ررحل قي ررح حرفررإل ررث  لي ررحاف قي رر   ئف

ر.ررحل  ئفررذدرحقعربي رحل حصفراصر رحإل  رحةرح   حقملرمذقكرإال    

رر اي بررر914حر اي رر39ر  رر بح ر2012رال  ر   ي ررمازرح   رجي رحقعرحفرئي بررجم لررحبرإل رحق لر ررح ا رررر

ررح   ررإق  ءرررإل ررم ريسرر  ئيررئح ررر  رررحل ق ررحياف فرررمم ج ررحرجررقصرررحقعرحفررحبررحق لر رررربم رممب.ررئحير

%رر20ررحق  ق  ررحقصي بررررذدرر  ررحل  ل ررري ا ررإال ئفررحا ررالايدرررح   رجي ررحقصي برررإجم لررر  %رر80

ررر34ررمم ج ررع    رر ربرر ق   ررإل ررع  رر17ررس  ررحت صيصر 
 
رررت صيصر ررر  ح ررق   

 
رر  رررحال   رح

ر:رررح رر رححجرث ث رالا رحق  فيلرح   برر2028رق  ي رحي  مررر2011رال  

ررر.ر2004مر11مر21ر ررتقكررحك برحياف فرا قي رحا رال ص%ر30رمم   را فيل:ر حي

ال ص%رر30ررح   ررا فيل:ررث  ي  ررال  رررحةح )ئر مب (ررك   بررر رررتقكررا ررحقص[ررSBA]ررحاف قي ررا قي ررحا ر

ررر.رر2005

ر
 
رث قث  را فيلر:ر رح   رر ر20ر راعص%ر ر بم  رر رحقعرحفرر رجمي رر رحقتةح  ادرر رحق حرئفرر ر رر رSBA]ر ر ر[ر ر   ي رر ررك   برر

رررح  ايجرررحق ع حبررر  اسررئح رررحبررإل ررحق  ح ررر  اسررالر رررححا ر.رر2008ررال  ررحةح )ئر مب (
 
حاحصيصح

ررحح ح رررحقعرحفرررالا ررمصي    ررحقصحلرررحق لصرررقر صحفررر   ق    ررقص ملرررحق رررححق   ملرررحق ع ئي رر  ررب 



 

13 
 

ررق رررحقصح ررررذدررقك %رر100ررمم   ررإطف ءر ررحقصح ررررذدرر  ررقا ف ح ررحرعادررقدررحفصررس  رر  ررحقعرحف

ر(ر26)ر.رحل  ق  ةرااكرت    ررا  بررقرحررحيررا  ذ

،ر اي ررئحيررر725،رر111  ازرقصردرررر،رر2016قاعرحفر رر   ي رال  رر  م عرحقصي برح   رجي ررقلصرما ملررررررر

 اي ررئحيررررر٢٢٠،رر٦٨مازرررر٢٠١٦مر١٢مر٣١إبر  م عرحقصي رح   ر ررقاعرحفرحبارا ر نررررحبمبر رصرررعألال

،ر٤٣ ررحمبرمازر  م عرحقصي رحقصحساررحبارحق  ر نر ف درررر،ررارقي برئي  ررر٣٤٧،رر٦٣٦،رر٨٠حيرمم ري ح يرر

 اي ررررر٧٢٥،رر١١١ارقي برئي  ررقي  برحجم لررحقصي رحقع  رررر٤٩٦،رر٤٢٢،رر٥١ اي ررئحيررحيرمم ري ح يرررر٥٠٥

حقصي رحقصحسارراعصرال  رر.ررئحير إل رررر10قصرحراف ر  رررر2014حك بر ح  ذحرير حرررر،رر اي ررئحيررر46 اي رحةر

ضمب  رئي برئح رح  اي رحلعال رحبارررر،رر اي رحةرئحيررر110 اليدرحقصحساررحح   ر رر ح رر  م عرحقصي رم 

ح  م رج ءر رررر،رر اي ررئحيررر7،رر17 ح رررر2017حبمبرحق علرإبرحقعرحفرحقت  رس  رال  رررر.رر2016   ي رر

رال رقرح رإقاي ربرررر،ررحل ح   رحقع   رقا  ئ
 
ئع  بررح ع اررذحر برحقلرح رعت اف رم ح ر ا  حرفض 

ر(27ححقت  س رفيم رإتحرك  ملرع صسجرضم رحقصي رحقع  رقاعرحف؟ر)رر،رر اي ررئحيررر40حق  ق  ر ح ر

ح لرصر  درئسجر رر رحا رررر،رر برحقعرحفرئسجر رر  ر عم در"ح  يجرح  صيص"ر  رحقصي بر مك رحقل  ررحررررررر

ح    م ةرر اعصر ح    ر  ر عت ث  ر حقبالر حق  مل رر2014حقصي بر ح      ةر ئي بر رب  ر  رررر،رر  ر حرذدر

ال ح جر   اف رررر،ررجت ي  ا ب ر حل رحث ر حقصي بر حق  ا ر  ر ي مك ر  ر ق ر حقعرحفر م بر يرا  ر حةح ر

حق  ملمب حقصحل مبر ياف ق ةر  لم ر  ر حق  اجر اعص ر ح  صيصفرح .ررارا  ر م قصي بر حقث ح ر ح  تءر را  ر

ح رج رعب رالص رعصحئر رررر،رر ثجرا صحفرحق لصرحقصحلررحلم درر،ررحقبالرحرجرالاي  رحقعرحفر  رجه ةرالصف

ح يض رالص رحقلصرفرالا راحريجرإيرحئحةر سرىرس ر رررر،ررإل رز ترحقصحق رال رحقب   رمر ئرحأل  رحق ف ي 

حإل ف رر،ررحق ف  حقك م ر ررح  ر حقت  رعر ارايصدفض رال ر حالص ر مح   ءرر.ررفر ر ات  ر حقعرحقي ر ف       ر

ح ا رةرررر،راعصرئف رجمي رحقف حلصرحلت ا  رة   رحصئةرحف رحاف قي ةرئحقي ر2018ال  ررئي بر  ئيرم ريس

ق  ملرمحعل  رئي    رالا رررح برالصفرئح ررر،ررإل ر برحقعرحفر  ر ح ر صي  رقا   ملرمم ازرع ع ر اي رحةرئحير

فع ص  ري  برحق اصرق ئرحرالا رت صيصرئي  درر.رم رق عت ترحقع ق ةرحقث  لي رححق   ر   ررس  فر هر،ررحقعرحف

 
26
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قاع ق  إي  مي ر مرع لجر ي ع ر تقكر ير صرر،ررفحبر ال ص  ر حقصحقي ر حل قي ر ححلسع  ةر حل تثمر  ر ح  مئبر

ر(28)ر.رحةج بي ربم ر برحة رريسئيرإل رتعت ترتع   ةرحلر ر رحقعرحقي ر  ر  م أل  ر،رحقعرحفرحيقت ح ر ب  

حق ي مي ررحقصررررر حل قي ر حقا   ر ا   )فب حير(،رر الا ملر حقصحساي ررررحا  رال رررر،رررر2018 رر حقعرحفر ئي بر

حةح رر ك   بر ق  ي ر ي ح ير بح ر  رررر114إل رررر2017حح   رجي ر مم ر ئي  ررر135 اي ررئحيرر حإبرررر،ررار اي بر

حبم ج درررر2017ح حرفرحل قي ر الصةرالر رحر   لي رال رئي برحقعرحفرحقصحساي رحح   رجي رق  ي رك   برحةح رر

ا ازرر ح   رجي ر حقصي بر ي ح يرر اي ررر3،رر70ف بر  م عر مم ر ئحيرر حقصي برررر82رر ا ازر فيم ر ئي  رر ار اي بر

 الا ملرال رحر  رحقعرحفررررقصررحك  ملرح      رر،ررار اي برئي  ررررر53 اي ررئحيرر  ري ح يرررر9،رر43حقصحساي رر

يلر ر  رر حقصح رررر33الا ر  ر م الم قدر   ةر ا ربملر حقذير حق   ملر بلرح ر  ر سامرر ئحيرر  اي رر

ر.رر2018ال  رر رر  ا رححق رك ةر)رحل  ح ر(ر

رر،ر اي ررئحيررررر70حبرحقا   رحل قي رحق ي مي رق راض رارميف رقالرح رح   رجي رحقبالرات صرقيم   رال ررحيررررر

حر رر حقصال ر رر م  ر قص ملر  ر ح در رل ر ئي بر ححت بملر حقبالر (ر حق  يض ر )ر حقصي بر ف ق علر ب  ر  ر

حر  كرئي بر سرىريمك رحق ف ح رررر،رر بررح  اي رحةحل ربم رإبراعضه ريمك رت      ر رر  ئيرم ريسرقاصي

ل ي أل  رر جتءحر  ر إبر م ال   رر الاي  ر حياف فر ي  ر حعتثم رحةر حر ي راي  ر حل ر اح  اه ر إطف ئ  ر حر ا  بر

ححف رحق ي   ةرحللص  رررر،ررعي عي رحال كر  رحامملر  ر    رعي س الرح   ارحيريمك درحق ف ءرم يرئحيررر

حقعرحفرال  رر حقترر2012  ر يل ر رر ق رررر60 ا  ررف  در ممبرحقصح ر  رحي رحلصي  ي رحر رارا  رجيصرفيم ر

حقصي برر لع    ر ج ئفر ر  كرعي ع ةر ح   رجي رررر،ررك  ملر ف قلرح ر م   م ر يب رر ير ح    ر ححق ر حقك ر

اعصرال  رر ا   ثررال   ر حقصحساي ر حياح ئي رق   رررر،ررححلصي  ي ر حل ح   ر حق   ي ررر2018فف ر  رحعر ا ر

حر حقع تر رر ي ازررلع    ر حقذير إي  ئر ر ئررررر12ل ح   ر حل قي ر ح حرفر ا   جر طر  ر ال ر ئي  رر ار اي بر

فض رال رإئرح رفلرحةرقا فل ةري  رام  اه ر  رس  رحقلرح رحل ف رالاي  رع مل ررر،رس رجي رق قت ح ر

ححق ع ل ححيل م بر ححق  صحةر ح  ت   ر مح حيةر حلربتير حق  كر ق قت ح ر  ر حق   ر ف  ح ر اركر جرر  ر

حةسرىرر حح م  رررر،ررحل  ح ر حر ر حق ف ر حراف عر عع رر الا ر  جر ع    ر ا  حقصر حقلرح ر إبر تقكر حيع الر

اع رحق حل رإبرق ر ل  رح در   حي ريبرمصحلجرحق ف رم املر مك  رحب ع   ال   رح  سح رئحبر ي رر

(رر حق ف ر )ر حةع ئر حقذر ر إل صحئر قا رصيررر،رر    ةر إ    ي ةر حع ر ر  كر إبر ا حر حح  صر  رررراعصر

ححة ررحةس رر ررحل ض عرر رإبرا صحفرحق لصرحقصحلرر ا حملرقدرحقيصرحق  لرررر،رر    ةرحراف عرحةعع ررر
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الصئر رر يتئحئر حقذي ر حقفلرحءر ارحعرر ر  حر ير قرحرحةر يا  تر ح      ر الا ر حق  ثم ر حبح    در حقعرحفر  رر

حقصسجرررر،ررع    رر ح   ئفر حيق ر ئير قإلا حر حإلجرحءحةر إبر لم رربم ر حإرحئفر إئحرفر إل ر مح ج ر حقل   ر

ح قي رر إل رررر،رر   فرامبر فعاي ر ح ج ر ي  ا رررر200حر  كر إل ر ر    ر م ر حة  رر تع ئر ق  ر ئحيرر  اي رر

 (ر29)رر.رحير م  ر  ذحرحل ض عرف جرف حةرحةححبر
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