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 امللخص الخىفيذي

.ان  الِساقيحظهم بؼيل فِاٌ في اوِاغ ؤلاكخـاد مً ػانها ان  همُاث هاتلت مً الثروة اإلاِدهُت, الِساقمخلً ً

  الِساقجىمُت الثروة اإلاِدهُت في 
ً
  ٌِد الىهنيمً ُىاؿس الدزل  زتِظابهدف حِلها ُىـسا

ً
البد مً الِمل الجاد  وهىُاهدفا

س ؿىاُاتها وجىمُت  الستِظتهي أخد الدُاماث لت الثروة اإلاِدهُت في أي مً دو أن لخدلُله اهوالكا مً  التي جسجىص ُلحها في جوٍى

ت مً ؤلاحساءاث والخدابحر ت ُلى أطع ان ُملُاث اطخغالٌ هره الثرواث ًجب أن جيىن مبيُ .اكخـادها مدزوطت وفم مجمُى

لت  الوساتمواطخسدام أفلل  الالشمت لخيؼُى ُملُاث البدث والاطخىؼاف ًُ هره الخاماث الطخسساحها واطخغاللها بوٍس

ً جىمُت ؿىاُُت وطد خاحت أخـد الِىامـل الاكخـادًت اإلاهمت إلاا ًدلله م الخِدًنيالاطدثماز في املجاٌ  دٌِ .اكخـادًت

ُدة  ًخؤزس بِىاملزإوض ألامـىاٌ. اال أن الاطدثماز الخِدًني ٍت وإًجاد فسؾ ُمل حدًدة وحـرب خـدًس فلال ًُ المدلُـت 

ِاث واللىاهحن والظُاطاث اإلاالُت وغحرها مجها ت والدؼَس  بـىزة زاؿت والِالم الِساقواإلالحىي أن  .اهـاز البِئـت الاطـدثماٍز

 زوافدباإلاىازد الوبُُِت واإلاِدهُت ولىجها ختى آلان غحر مظخغلت بالدزحت التي ججِلها أخد  غىُتالِسبي بـفت ُامت ًخمخّ ببِئت 

ِاتها  الدٌو الِسبُت ذاثمما ًجِل بِـم  الستِظت الىهنيالدزل  ت اإلاِدهُت حِمل ُلى جدـدًث حـؼَس بهدف  اإلاِدهُتالهٍى

 بىحىدالدزاطت ولخـذ  زلم مىار مىاطب لالطدثمازاث في اللواَ اإلاِدوي في ًل اإلاخغحراث واإلاظخجداث ؤلاكلُمُت والدولُت

ب الاطدثماز في مما ٌظخىحب الاججاه بلىة لدصجُّ وحر والِساقني بالِالم الِسبي وفسة هبحرة في فسؾ الاطدثماز الخِدً

ِاث  واإلائطظاث الحيىمُت اُداد البيُت الخدخُت ومخابِت اُداد وجدـدًثت وذلـً بخـىلي الدولـ الِساقياللواَ الخِدًني  الدؼَس

ىاطب ٌظمذ باطخغالٌ ول فسؾ الاطـدثماز اإلاِـدوي م خىافص الاطدثماز اإلاِدوي وزلم مىاروجىفحر   ذاث الِالكت باإلاِادن

ادة الدزل  ستِظتاللواُاث اله وؤخد مىوالاطخفادة  اإلاخاخـت  .الىهنيفي ٍش
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سهُبه إلاا لها مً جوذلً  بالسغم مً جىافس ألاطباب التي ججِل مً الدٌو الِسبُـت بِئـت ؿـالحت لالطدثمازُلى 

ت محُىلىحُت  ت و الغاش, و البتروٌ, الوبُُِت و الاكخـادًت  الِدًد مً اإلاىازد  التي جدخىي ُلىخىُى تاإلاِادن الفلٍص , والالفلٍص

حـؼهد اهسفاكا في مظخىي اإلاِِؼت, الشلذ  اإلاىولت الِسبُتالظمىُت والصزاُُـت, اال أن الازسي والثروة   اثالثرو  فلال ًُ 

ت, بالا ًخولب الِمل ُلى اُادة الىٌس مِـدالث الفلس, ممفي وجصاًـد  إُادة ؿُاغت لإلحساءاث وألاهٌمت بـىزة و بِئت الاطدثماٍز

اللاطم ٌِد  الاطـدثماز الخِدًني ليىن  .لىٌام الِالمي الجدًددُذ الفسؿت لبىاء هُىـل اكخــادي ًخماػـى مـّ مخغحراث اج

ت الىاجحت ُلى مظخىي الِال  .ماإلاؼترن إلاٌِم الخجازب الخىمٍى

 0202لعام  مىطقت الشزق الاوسطدول ملعدوي في الاهخاج ا

حِد الثروة اإلاِدهُت مً أهم اإلاـادز التي حؼيل اللاُدة الاطاض التي ٌِخمد ُلحها الخوىز الاكخـادي ألي دولت, اذ حؼيل  

أهم السوافد لالكخـاد الىهني مً زالٌ مظاهمتها بؼيل فِاٌ في حؼغُل ألاًدي الِاملت والِمل ُلى حغوُت خاحت الظىق 

ٌؼيل هرا اللواَ باليظبت للدٌو الىامُت اإلاـدزة للخاماث ـِبت. الِمالث الب الىهنياملحلي مً الخاماث ألاولُت وزفد الدزل 

ػسهت حِدًً  ٠١اتداث أهبر . بلغذ ٠ُمً كُمت الـادزاث الىهىُت%( ٠١ؤلاحمالي و) الىهنيألاكل مً الدزل  ُلـى%( ٠١)

يي في ُام  656, خىالي البُت الٌِمى مً الـىاُت بؤهملها, والتي جمثل الغُاإلاُت . واهسفم هامؽ السبذ 0١0١ملُاز دوالز أمٍس

ملُاز  ٠,805.0٠طىق الخِدًً الِالمي مً هما هما  0١0١.0في ُام  % ٠٠الى  0١٠١في ُام  % 05الـافي لـىاُت الخِدًً مً 

يي في ُام  يي في ُام  ٠,99١.9الى  0١0٠دوالز أمٍس مً اإلاخىكّ أن ًىمى و :. 9.٠ًبلغ بمِدٌ همى طىىي  0١00ملُاز دوالز أمٍس

  ،:.،.8بمِدٌ همى طىىي مسهب كدزه  0١06ملُاز دوالز في ُام  9،.0,7،7طىق الخِدًً الى 

بان  (٠ادهاه )حدٌو زكم مً جدلُل الجدٌو فىلحٍ  الاهخاج الظىىي مً اإلاِادن في الدٌو الِسبُت اما ًُ همُت 

 0١0١لظىت اإلاملىت الِسبُت الظِىدًت كد اخخلذ اإلاسهص الاٌو ُسبُا والظابّ ُاإلاُا بىمُت الاهخاج اإلاِدوي اذ بلغ كُمت الاهخاج 

( 500.٠95.١١١.،69اذ بلغ )  0١٠8( هً, ووان اُلى مظخىي لها مً الاهخاج اإلاِدوي في ُام  58٠.١١١,،6،7,٠9خىالي )

كواَ الخِدًً في البد مً الاػازة الى ان  4.( ه508.708.889.١١١ًبلغ )اذ  0١١9ُام وان في هخاج هً, وأدوى مظخىي مً الا 

                                                           
ص. الاكخـاد وؤلادازة, م0١١6زالد شوي دمحم الدًب. ) ٠ , 0١(. ملىماث همى فسؾ الاطدثماز الخِدًني  في الِالم الِسبي. مجلت حامِت اإلالً ُبدالٍِص

 .،٠: ؾ0َ
2
 Garside, M. (2022). Mining industry worldwide - statistics & facts. 

https://www.statista.com/topics/1143/mining/#topicHeader__wrapper 
, 
3
 The business research company. (2022).  mining-global-market-report Mining Global Market 

Report 2022 – By Type (Mining Support Activities, General Minerals, Stones, Copper, Nickel, 

Lead, And Zinc, Metal Ore, Coal, Lignite, And Anthracite), By Process (Underground Mining, 

Surface Mining), By Service Provider (Independent Contractors, Companies) – Market Size, 

Trends, And Global Forecast 2022-2026. 

https://www.thebusinessresearchcompany.com/report/mining-global-market-report 
4
 Christian,  Reichl and  Michael, Schatz. (2022). World Mining Data 2022. Federal Ministry of 

Agriculture, Regions and Tourism. Vienna. 46-51pp. 
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سه ُلى ازس الاؿالخاث والخوىز اإلادظاَز الري ٌؼهده حِد ًساداث اكد خلم اإلاملىت  لى في جاٍز اللواَ اذ بلغذ الِاتداث الُا

ادة كدزها  707أهثر مً  0١0٠املحللت للِام  ًٌ بٍص ا   5%ًُ الِىاتد املحللت في الِام  الظابم.  07ملُىن  ٍز

ت اًسان اإلاسهص الثاوي   ( ٠١9,٠7٠,١5١.١١١والِاػس ُاإلاُا اذ بلغ الاهخاج اإلاِدوي للِام ذاجه خىالي )في خحن اخخلذ حمهىٍز

( هً, وأدوى مظخىي مً الاهخاج بلغ 78.0٠5.١١١،.٠6٠اذ بلغ  ) 0١٠7ُلى مظخىي اهخاج مِدوي في ُام هً  ووان ا

  0١٠0.6( هً في ُام ٠7.8،0.5٠٠.١١١،)

إلاسهص الثالث ُسبُا والثالث ُؼس ُاإلاُا بلُمت الاهخاج اإلاِدوي اذ بلغ با دولت ؤلامازاث الِسبُت اإلاخددةحاءث  

في خحن بلغ  هً (7٠١.١١١,،0،8,85اذ بلغ ) 0١٠9ذ أُلى مظخىي لها مً الاهخاج في ُام  وسجل هً(0٠7,690,87١.١١١)

 0١١97( هً في ُام ٠0١.١١١,،٠6١,78) اهخاج خىاليأدوى مظخىي 

 بثرواجه اإلاِدهُت هدُجت الخىَى اإلاخمحز في حُىلىحُخه وكد أدي هرا الخىَى الى اهدؼاف الِدًد مًفاما الِساق  
ً
 غىُا

ً
 ُِد بلدا

دولت الاهثر اهخاحا بِد دٌو  0١ُاإلاُا مً بحن اهثر فلد اخخل اإلاسهص الخامع ُسبُا وباإلاسهص الخامع ُؼس الثرواث اإلاِدهُت. 

ىُت وزوطُا واطترالُاالـحن والىالًاث اإلا , اذ بلغ خىالي 0١0١مً خُث الاهخاج اإلاِدوي لظىت  خددة الامٍس

( هً 0٠٠,٠5٠,١6١.١١١اذ بلغ ملداز الاهخاج الظىىي فُه خىالي ) 0١٠9( هً وهى اكل ملازهت بِام ١7٠,٠5١.١١١,0٠0)

اما أدوى مظخىي مً الاهخاج فلد بلغ  اإلاِدوي سجله الِساق,هخاج الا مظخىي بُلى الا برلً حِد هي الظىت و 

 0١١9.8( هً في ُام 0١١.١١١.٠00.8٠٠)

اذ بلغ ملداز الاهخاج اإلاِدوي لها   0١0١دوى مظخىي اهخاج مِدوي لظىت باإلالابل سجلذ ول مً لبىان والُمً والازدن ا 

 .9هً ُلى الخىالي ٠087509٠١.١١١, وهً 0056٠0٠١١.١١١, و هً 0١١١.١١١،

 0202 - 0222للمدة  مً املعادن العزبيت ( ًىضح إهخاج بعض الدول 1جدول )

 املزكز عامليا املزكز عزبيا مقدار الاهخاج السىىي مً املعادن/ طً سىىيا الدولت

 7 ٠ 637,193,584.000 السعىدًت

 ٠١ 0 409,474,050.000 اًزان

 ،٠ ، 217,692,870.000 الاماراث

 ٠٠ ٠ 213,269,950.000 قطز

 ٠5 5 212,071,450.000 العزاق

                                                           
س الـىاُت الىهىُت والخدماث اللىحظدُت. ) 5 س الظىىي 0١0٠بسهامج جوٍى  ..vision2030. Gov.sa .. اإلاملىت الِسبُت الظِىدًت0١0٠(. الخلٍس

www 
6
 Christian,  Reichl and  Michael, Schatz. (2022). World Mining Data 2022. Federal Ministry of 

Agriculture, Regions and Tourism. Vienna. 46-51pp. 
7
 Christian,  Reichl and  Michael, Schatz. (2022). World Mining Data 2022. Federal Ministry of Agriculture, Regions 

and Tourism. Vienna. 46-51pp. 
8
 Minerals Production by Country Comparison https://www.ceicdata.com/en/indicator/iraq/minerals-production 

9
 Christian,  Reichl and  Michael, Schatz. (2022). World Mining Data 2022. Federal Ministry of Agriculture, Regions 

and Tourism. Vienna. 46-51pp. 

https://www.ceicdata.com/en/indicator/iraq/minerals-production
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 ٠9 6 136,044,040.000 الكىيذ

 09 7 87,249,879.000 عمان

 ١، 8 81,529,124.000 مصز

 ،٠ 9 33,920,000.000 ليبيا

 57 ٠١ 17,620,200.000 البحزيً

 68 ٠٠ 13,568,658.000 املغزب

 87 ٠0 4,876,180.000 سىريا

 88 ،٠ 4,875,940.000 الاردن

 ٠١٠ ٠٠ 2,561,100.000 اليمً

 ٠56 ٠5 3,000.000 لبىان

 0202لعام  Federal Ministry of Agriculture, Regions and Tourismالجدول مً اعداد الباحثت باالعخماد على بياهاث 

 

 في بعض الدول العزبيت:لقطاع املعادن الاطار الدشزيعي والسياساث الحكىميت 

واللىاهحن فحها هي زـبت لالطدثماز الخِدًني, لىً حِلُد ألاهٌمت  اأزكوزسواتها بمىكِها  حِد اإلاىولت الِسبُت

البيُت ألاطاطُت باللدز الالشم في مىاكـّ ُدم  جىفس الري ًلف وزاء الىمى املحدود في احمالي الىاجج املحلـي,  الستِع الظبب

ُِت والاكخـادًتُدم مىاهبت , الاطدثمازاثاهسفـاق مـظخىي , ؤلاهخـاج ولها ُىامل جدٌى  للخوىاث الجدًدة  الـىٌم الدؼَس

لُه  دون الاطخفادة مً هره الثروة   في مجاٌ الخِدًً, الخِدًل مّ اُادة الخىٌُم ؤلادازي واللاهىويالظعي الحساء  البد مً ُو

ـد مً فسؾ الاطدثماز  ُِت بما ًدُذ حـرب مٍص والظُاطاث للِساق زاؿت وللِالم الِسبي ُامت. وادهاه جىكُذ لالهس الدؼَس

 الحيىمُت في مجاٌ كواَ لخِدًً في بِم الدٌو الِسبُت:

عي  جمثل : اململكت العزبيت السعىدًت .1  باالحي: .للواَ الخِدًًالاهاز الدؼَس

 ٠الِمل بهما اُخبازا مً  تدخه الخىفُرًت لُبدأال طدثماز الخِدًني الجدًد و اإلاملىت الِسبُت الظِىدًت هٌام الا  زثأؿد -

ل مدل الىٌام الظابم الري جم طىه ُام  0١0٠ًىاًس  دمل الىٌام الجدًد في هُاجه الِدًد مً  .0١١٠ولُدَّ ٍو

والخِدًً, بما في ذلً اإلاخولباث الجدًدة لولباث الترزُف, ف, طخىؼاالخغُحراث اإلاهمت التي جسف ززف الا 

لاث خظب اللُمت  حىز الظودُت الجدًدةوالا  لجرب الاطدثماز املحلي  ٠١,(طخسساجزطىم الا )للترازُف, والخٍِى

ً مً ذوي  وألاحىبي في كواَ الخِدًً واملحاحس في اإلاملىت فلال ًُ مىذ خلىق الخِدًً للؼسواث وألافساد آلازٍس

ِ ٠٠ .الىفاءة والخبرة الفىُت واإلاالُت حصءا مً اطتراجُجُت خيىمُت واطِت الىواق لدصجُّ  اللاهىن الجدًد دَو

ؼيل اؿداز هرا اللاهىن الجدًد مئػسا ُلى الا  كواَطدثماز الخاؾ للخىطّ في الا  طخىؼاف والخِدًً في اإلاملىت. َو

                                                           

س الظىىي لؼسهت مِادن0١00اإلاملىت الِسبُت الظِىدًت.)10   .97ؾ. Maaden.com.sa. 2020 (. الخلٍس
11

 Mowafa, Taib. (2022). The Mineral Industry of Saudi Arabia in 2017-2018, 2017–2018 

Minerals Yearbook. U.S. Geological Survey International-Africa and the Middle East volume 

III. https://pubs.usgs.gov/myb/vol3/2017-18/myb3-2017-18-saudi-arabia.pdf 
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ؿُاغت هرا اللاهىن  جم جؤحُل هلباتها أزىاء اذطخىؼاف التي هاٌ اهخٌازها, خـٌى ػسهت مِادن ُلى ززف الا  كسب

س اطتراجُجُت كواَ الخِدًً الحيىمُت   .وجوٍى

  :اما عً السياساث الحكىميت في اململكه

كواَ الخِدًً مً زالٌ الاػساف ُلى أوؼوت الخِدًً هي اإلاظئولت ًُ   وشازة الـىاُت والثروة اإلاِدهُتفخِد  -

واطخغالٌ املحاحس, وحصجّ الاطدثمازاث, وجـدز جسازُف وامخُاشاث الخِدًً. هما جلىم ببدازة كواَ البتروٌ مً 

ذ الِسبُت الظِىدًت )أزاميى الظِىدًت(     ٠0 والؼسواث الخابِت لها.زالٌ ػسهت الٍص

س وجددًث كواَ الخِدًً والثروة اإلاِدهُت في اإلاملىت الِسبُت الظِىدًت فللد جم اوؼاء ػسهت  - في هواق ُملُت جوٍى

, وحِد هره الؼسهت مً الؼسواث الظِىدًت التي ٠997ُام  ٠7, وذلً مً زالٌ مسطىم مليي ؿادز بسكم  مِادن

ت ولديها ذمت  بلغ ملدازه خىالي أزبِت أالف ملُىن جدظم بصخـُت مِىٍى مالُت مظخللت جمخلً زأض ماٌ زاؾ بها, ٍو

اٌ طِىدي ت هبحرة مً اإلاىاحم التي ًـل  ٍز لىم اهخمام ػسهت اإلاِادن الظِىدًت في ألاطاض ُلى حؼغُل مجمُى ٍو

ألاماز, و  ,وبلغت ,والصخُبراث ,ُددها لحىالي زمظت مىاحم للرهب ومً أػهس هره اإلاىاحم هى مهد الرهب

خي,  س الفىطفاث وليي ٌؼمل مؼسَو ألاإلاىُىم وغحرها والدٍو وحظعى هره الؼسهت أًًلا لخىطُّ وؼاهها مً أحل جوٍى

ّ ألازسي والتي جخلمً مِادن ألاطاض وهرلً اإلاِادن الىفظُت, ومً اإلاالخٍ أن ول مً الؼسهت  مً اإلاؼاَز

حن املحل ُحن مً أحل اللُام بىكّ اهاز جىٌُمي لُلىم ببدزاة وجىٌُم الظِىدًت للخِدًً جخِاون مّ الحيىمت واإلاؼسُو

 ،٠ؿىاُت الخِدًً في اإلاملىت الِسبُت الظِىدًت.

عي للواَ اإلاِادن في مـس جمثل  : مصز .0 ت احساءاث  الاهاز الدؼَس   ٠٠في: امىـىؾ ُلحهبمجمُى

  0١٠٠لِام  ٠98زكم  الثروة اإلاِدهُتكاهىن. 

  0١٠٠ لظىت ٠98بخِدًل بِم أخيام كاهىن الثروة اإلاِدهُت زكم  0١٠9لظىت  ٠٠5اللاهىن زكم اؿداز. 

  الٌ ألامثل لثرواث مـس الخِدًيُت, بما ٌظمذ باالطخغ0١0١ًىاًس/ واهىن الثاوي٠٠الالتدت الخىفُرًت في . 

  ًًفى ؿىاُت الخِد ً  0١٠8اؿداز دلُل اإلاظدثمٍس

 الاحي:فخمثلذ في في مصز  السياساث الحكىميت عً اما  

  ت  الهُؤةالىشازة  جمخلًاذ . مـسوشازة البتروٌ والثروة اإلاِدهُت ببدازة كواعي الخِدًً والىفى والغاش في  جلىم اإلاـٍس

 ٠5للثروة اإلاِدهُت وهي الجهت اإلاِىُت بدظُحر واداة وؼان الثروة اإلاِدهُت اذا جخىلى هره الهُؤة دون غحرها:الِامت 

                                                           
12
 المصدر السابفق نفسه.  
(. الثروة اإلاِدهُت في اإلاملىت الِسبُت الظِىدًت. ملاٌ ميؼىز ُلى اإلاىكّ الالىترووي 0١00اهجي بالٌ. ) ،٠

https://www.almrsal.com/post/788476?utm_source=google.com&utm_medium=organic&utm_c

ampaign=google. م.1335. 11/5/2222. اخر دخول 
14

 Mowafa, Taib. (2021). The mineral industry of Egypt in 2017-2018, Minerals Yearbook. U.S. 

Geological Survey International-Africa and the Middle East volume III. 

https://www.usgs.gov/centers/national-minerals-information-center/africa-and-middle-east#eg 
15

ت مـس الِسبُت. وشازة   -https://www.petroleum.gov.eg/ar. البتروٌ والثروة اإلاِدهُت. الؼسواث الخابِت للهُؤةحمهىٍز

eg/mineral-resources/Pages/companies.aspx  3م. 12351.  11/5/2222اخر دخول 

https://www.almrsal.com/post/788476?utm_source=google.com&utm_medium=organic&utm_campaign=google
https://www.almrsal.com/post/788476?utm_source=google.com&utm_medium=organic&utm_campaign=google
https://www.petroleum.gov.eg/ar-eg/mineral-resources/Pages/companies.aspx%20اخر%20دخول:%2011/5/2022
https://www.petroleum.gov.eg/ar-eg/mineral-resources/Pages/companies.aspx%20اخر%20دخول:%2011/5/2022
https://www.petroleum.gov.eg/ar-eg/mineral-resources/Pages/companies.aspx%20اخر%20دخول:%2011/5/2022
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  م وزكابت ول ماًخِلم بها والاػساف الفني ُلى ُملُاث اطخسساحها جىٌُم ُملُاث البدث واطخغالٌ زاماث اإلاىاح

 بما ًدلم الاطخغالٌ الامثل واملحافٌت ُلىحها.

  الخيظُم مّ املحافٌت ذاث الازخـاؿاث فُما ًخِلم بساماث املحاحس واإلاالخاث الىاكِت في داتستها هبلا

 الثرواث اإلاِدهُت. لللىابى والؼسون اإلاىـىؾ ُلحها في الالتدت الخىفُرًت للاهىن 

 ساءاث اؿداز الترازُف اإلاخِللت بساماث اإلاىاحم واملحاحس حىاٌ اجساذ اخخىلى الهُاة او املحافٌت خظب الا هما ج

 واإلاالخاث

 لحم في اوؼاء الؼسواث لللُام باُماٌ البدث والاطخغالٌ والخِدًً او اإلاظاهمت او هما احاش اللاهىن للهُاه ا

ماٌ. اإلاؼازهت في ػسهت ازسي  فلال ًُ الِدًد مً اإلاهام اإلائولت الحها واإلاىضحت في مىاد كاهىن الثروة بخلً الُا

 .0١٠٠لظىت  ٠98اإلاِدهُت زكم 

 :  16جضم الهياة سذ شزكاث وهي

مبهدف  ،0١١في ماًى اطظذ : الخعدًييت اثثرو املصزيت لل الشزكت .٠  اطخىؼاف و اطخغالٌ واهخاج وحظٍى

 مً أحل اإلاؼازهت مّ زفّ مظخىي ؤلاكخـاد.اإلاىحىدة في مـس  الخدماث
ً
 وزازحُا

ً
خـف وؼاهها بـ: دازلُا  ٍو

-  . 
ً
 وزازحُا

ً
ج الطدثمازاث الثروة الخِدًيُت دازلُا  الترٍو

م وبُّ وجـدًس الخدماث الخِدًيُت.  -  اهخاج وجـيُّ وحظٍى

ت الِامت اوالخاؿت اوالافساد في اوؼا  - خباٍز  ء ػسواث مؼترهت.اإلاظاهمت واإلاؼازهت مّ الاشخاؾ الُا

ت الخاؿت ...  - اث الاطدؼاٍز  اُداد دزاطاث الجدوي للمؼسُو

 جىفُر أُماٌ البدث ًُ الخاماث الخِدًيُت  -

بُت وجلدًم الدُم الفني والخلني لِملُاث حِدًً الخاماث.  -  احساء البرامج الخدٍز

 الخِدًً. جلدًم وافت البُاهاث واإلاِلىماث والخدماث الفىُت اإلاظاُدة للؼسواث في مجاٌ  -

 مً ابسش مهامها هى: :شزكت شالجين للثروة املعدهيت .0

 .حرب وحصجُّ الاطدثمازاث املحلُت والِسبُت وألاحىبُت فى مجاٌ الخِدًً -

 .وكّ الظُاطاث والاطتراجُجُاث الخِدًيُت -

ادة اللُمت اإلالافت -  .وكّ الخوى الالشمت لخىمُت كواَ الخِدًً وٍش

 .)مثل هٌم اإلاظخثر الـغحر, الخ(وكّ الىٌم الخِدًيُت املخخلفت  -

 .وكّ جـىز للىٌم السكابُت وهٌم الترازُف واإلاخابِت وهٌام الاجفاكُاث/الِلىد -

 .اؿداز ألادلت ؤلازػادًت الالشمت -

ِاث فُما ًسف الخِدًً -   اكتراح الخِدًالث فى اللىاهحن والدؼَس

ت بحن الهُ :شزكت حمش مصز ملىاجم الذهب .، ت الِامت للثروة اإلاِدهُت وػسهذ ماجص ة ؤهي ػسهت مظاهمت مـٍس اإلاـٍس

ت الِامت للثروة اإلاِدهُت وجدىش وظبت ٠999لظىت  0هىلدًججز واطظذ هبلا لللاهىن زكم  % 5١, جمخلً الهُئت اإلاـٍس

ت ُلى وظبت  مً اطهم الؼسهت. % وؤجاوة مً احمالى الاهخاج ُلى ان ًىَش ؿافى السبذ بىاكّ ،جدـل الحيىمت اإلاـٍس

                                                           
16
 المصدر نفسه. 
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ت الِامت للثروة اإلاِدهُت و % لله5٠ تهدف الؼسهت الى اهخاج الرهب واإلاِادن  % لؼسهت ماجص هىلدًىجص.٠9ُئت اإلاـٍس

 هم. ٠8١اإلاـاخبت له بمىولت امخُاش الؼسهت بمىكّ خمؽ بالصحساء الؼسكُت حىىب غسب مدًىت مسس ى ُلم بدىالى 

ي للرهب مً مىكّ امخُاش الؼسهت بالصحساء الهدف ألاطاس ي لؼسهت خمؽ مـس إلاىاحم الرهب هى ؤلاهخاج الخجاز 

( لخيىن  برلً اٌو مىخج للرهب واإلاِادن اإلاـاخبت له فى مـس فى الِـس الحدًث مىر جىكف اهخاج ²هم 78الؼسكُت )

 .٠958الرهب ُام 

,  0١١5ػسهت الِملُاث جدذ مظمى " ػسهت الظىسي إلاىاحم الرهب " فى ماًى : اطظذ شزكت السكزي ملىاجم الذهب .٠

للبدث ًُ الرهب واإلاِادن اإلاـاخبت له  هم. 05حىىب غسب مدًىت مسس ى ُلم بدىالى  0هم ٠6١بمىولت امخُاش كدزها 

 واطخغاللها.

بواكت اهخازُت جـل  هى ػسهت مظاهمه خيىمُت والتى جلىم باهخاج زام الفىطفاث ُالى الجىدة :ػسهت فىطفاث مـس .5

 مىولت ابى هسهىز  مالًحن هً /طىت وحِمل مً زالٌ اخخُاهى 5الى 

دُت:  للوفلت الجدًد الىادي هتػس .6 ًدظم  باُخبازها واخدة مً ػسواث كواَ البتروٌ اإلاـسي. 0١١7ُام وؼئذ الٍص

تي بما في ذلً الاطخغالٌ وؼان الؼسهت , بالخىلُب في الِثىز ُلى اإلاىازد اإلاِدهُت, واإلاىاد الخام واإلاِادن والصخس الٍص

 ومِالجت أي ُملُت ؿىاُُت

 ههُئت مظخللت لخىٌُم طىق الغاش الوبُعي  0١٠7لظىت  ٠96جىٌُم الغاش بمىحب اللاهىن زكم  ؤةهُ ث الحيىمتاوؼاء

, بما في ذلً ؤلامداد والىلل لجمسهُت ُلى أوؼوت الغاش الوبُعيفي مـس وهي مظئولت ًُ مىذ الترازُف وجلُُم السطىم ا

 للمظخسدمحن الجهاتُحن.

  الدولُحن واملحلُحن وكدمذ ملحت ُامت ًُ فسؾ الاطدثماز املحخملت في حمُّ اطتراجُجُت اُدث الحيىمت ً للمظدثمٍس

كواُاث الاكخـاد اإلاـسي. وان الترهحز ُلى حٌُِم اللُمت اإلالافت مً ُملُاث الخِدًً مً زالٌ جـيُّ ومِالجت 

ّ املحخملت في كواَ  مً جـدًس اإلاىاد الخام. وحؼمل اإلاؼاَز
ً
الخِدًً حِدًً البيخىهاًذ ومِالجخه في  الظلّ اإلاِدهُت بدال

س مؼسَو  وادي الظباُُا؛ حىالث الِواءاث في حمُّ أهداء البالد للحـٌى ُلى جسازُف الخىلُب ًُ اإلاِادن؛ جوٍى

ّ أزسي للخىلُب ًُ اإلاِادن في مىاهم كىا واللـحر  اإلاثلث الرهبي الىاكّ بحن طفاحا واللـحر ُلى البدس ألاخمس. مؼاَز

 .ّ للمىخجاث اللاتمت ُلى الفىطفاثوإوؼاء مـىوطفاحا. 

  مؼترهت مّ  والحيىمُتهما ػملذ ؿىاُت اإلاِادن في مـس الؼسواث الخاؿت ّ ػيلذ بِم الؼسواث الدولُت مؼاَز

ػسواث مدلُت ُامت ومملىهت للدولت للخىلُب ًُ اإلاىازد اإلاِدهُت وجىمُتها. واهذ الغالبُت الٌِمى مً هره الؼسواث 

 خىؼف الىفى الخام والغاش الوبُعي والرهب. الدولُت حظ

  هجح كواَ البتروٌ فى دفّ عجلت الاطدثماز فى البدث ًُ البتروٌ والغاش فى مـس مً أحل جىمُت الثرواث البترولُت

لد الاجفاكُاث البتر ت زتِس ىوجدلُم اهدؼافاث حدًدة, وذلً بِد ُىدجه لوسح اإلاصاًداث ُو    ٠7.ولُت والتى حِد حجس شاٍو

  ٠١هسح  ً ت فى ول مً البدٍس ت والبدٍس مصاًداث ُاإلاُت زالٌ جلً الفترة للبدث ًُ البتروٌ والغاش فى اإلاىاهم البًر

ع وؿُِد مـس, وكد أطفسث ) ً الغسبُت والؼسكُت وزلُج الظَى ( مصاًداث مجها 9اإلاخىطى وألاخمس والدلخا والصحساٍو

 6 جسازُف ملُاز دوالز ومىذ  0ز0باطدثمازاث خدها ألادوى خىالى مىولت للبدث ًُ البتروٌ والغاش وذلً  9،ًُ جسطُت 

                                                           
17  . (. ملاٌ ميؼىز ُلى اإلاىكّ الالىترووي 0١00. )حِسف ُلى أهم اإلاِلىماث ًُ بىابت مـس لالطخىؼاف وؤلاهخاج السكمُتمسوة الغٌى

https://www.youm7.com/story/2022/7/18.  :  م. ،٠:0في  ٠٠/5/0١00ازس دزٌى

https://www.youm7.com/story/2022/7/18
https://www.youm7.com/story/2022/7/18
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 في حرب  070,
ً
ملُىن دوالز ُلى ػسواث ُاإلاُت مجها ػسهتي اهظىن مىبُل وػُفسون الِاإلاُخحن  وهى ما ًمثل  هجاخا

 جلُ
ً
ت مً الؼسواث الِاإلاُت الِمالكت , وحازي خالُا ُم ُسوق الؼسواث ػسواء حدد لالطدثماز في ؿىاُت البتروٌ اإلاـٍس

 الِاإلاُت للمصاًدة ألازحرة.

  ُّ00اجفاكُت بترولُت حدًدة مّ الؼسواث الِاإلاُت للبدث ًُ البتروٌ والغاش, باطدثمازاث خدها ألادوى خىالى  ٠١8جىك 

 هدد أدوى . ٠١9ملُاز دوالز لحفس  0٠،ملُاز دوالز ومىذ جىكُّ كدزها خىالى 
ً
 اطخىؼافُا

ً
 بئرا

  ُّمُت الهدؼافاث بترولُت حدًدة بالبدس اإلاخىطى والصحساء الغسبُت والؼسكُت وذلً ببحمالى مىذ جىمُت ُلد جى ٠٠0جىك

 ملُىن دوالز .5،00جلدز بـ 

 في فبراًس 
ً
ج إلاىاهم البدث والاطخىؼاف ُاإلاُا م والترٍو وهى  0١0٠هالق بىابت مـس لالطخىؼاف وؤلاهخاج السكمُت  للدظٍى

ُم الخدٌى السكمى, والتى جلض ى بخىفحر البيُت الخدخُت السكمُت والخوبُلاث الالىتروهُت ما ًخماش ى مّ اججاه الدولت لد

لُت وبُاهاث ؤلاهخاج وإدازة حىالث اإلاصاًداث الِاإلاُت للبدث ًُ  اإلاخلدمت للحفاي ُلى البُاهاث الجُىلىحُت والجُىفحًز

 البتروٌ والغاش .

  م وبُّ الفىطفاث و ت لدظٍى م وبُّ جم جؤطِع الؼسهت اإلاـٍس ت فى الظىق الِاإلاُت حِمل في مجاٌ حظٍى ؤٌو ػسهت مـٍس

الخازج بالؼساهت بحن هُئت الثروة اإلاِدهُت وػسهت فىطفاث مـس وػسهت الىـس للخِدًً وػسهت  الى الفىطفاث اإلاـسي 

 غاش الؼسق وحهاش الخدمت الىهىُت .

  مّ اإلائطظاث الِلمُت والبدثُت جمفي مجاٌ الخِاون  ٌ حِاون بحن اإلاِهد اللىمى لِلىم والبداز والهُئت  جىكُّ بسوجىوى

ت الِامت للثروة اإلاِدهُت ويهدف البرجىوٌى الى الاطخفادة مً امياهُاث اإلاِهد في الىؼف والبدث والخىلُب ًُ  اإلاـٍس

ت, هما جم جىكُّ بسوجىوٌى للخِاون بحن الهُ ت والبدحراث اإلاـٍس ت الثرواث الخِدًيُت باإلاُاه ؤلاكلُمُت البدٍس ئت اإلاـٍس

, وذلً بهدف جىٌُم احساءاث الحـٌى ُلى اإلاىافلاث البُئُت ألوؼوت البدث ثروة اإلاِدهُت وحهاش ػئىن البِئتالِامت لل

اث الخِدًً, واطخغالٌ الثرواث  والخِدًً في اهاز الخيظُم والخِاون الحالي بحن الىشازجحن في الىىاحي البُئُت إلاؼسُو

 في هرا اللواَالخِدًيُت وخسًؿا ُلى جوبُم م
ً
 ٠8مازطاث طلُمت ومظخدامت بُئُا

 :  12في العزاق باالحي الاطز القاهىهيت الحاكمت لقطاعي الاسخخزاج و الخعدًً ذجمثل: العزاق .3

  اإلاخِللت بدىٌُم الىفى والغاش فلى دون الخوسق الى الثروة اإلاِدهُت. *٠٠0و * ٠٠٠الدطخىز الِساقي اإلاادة 

  الخاؾ بخددًد ملداز زطم اإلاىع ُلى اإلاىخجاث. ٠9،9لظىت  9زكم الىفى ومىخجاجه كاهىن مىع 

 ٠967( لظىت 97الىهىُت الِساكُت زكم ) سـُف مىاهم الاطدثماز لؼسهت الىفىكاهىن ج. 

                                                           
 اإلاـدز الظابم هفظه. ٠8

19
 Loyd, M. Trimmer.  (2019). The Mineral Industry of Iraq in 2015. Minerals Yearbook. U.S.  

Geological Survey International-Africa and the Middle East volume III. https://d9-wret.s3.us-

west-2.amazonaws.com/assets/palladium/production/atoms/files/myb3-2015-iraq.pdf. 
*
 ث.لِساقي في ول الاكالُم واملحافٌاول الؼِب االىفى والغاش هى ملً (: 111المادة ) 
*
(: اوال: جلىم الحيىمت الاجدادًت بادازة الىفى والغاش اإلاظخسسج مً الحلٌى الحالُت مّ خيىماث الاكالُم واملحافٌاث اإلاىخجت ُلى ان ٠٠0اإلاادة ) 

ّ الظياوي في حمُّ اهداء البالد, مّ  جددًد خـت إلادة مدددة لالكالُم اإلاخلسزة والتي خسمذ مجها جىَش وازداتها بؼيل مىـف ًدىاطب مّ الخىَش

ىٌم ذلً بلاهىن   بـىزة مجحفت مً كبل الىٌام الظابم والتي جلسزث بِد ذلً بما ًئمً الخىمُت اإلاخىاشهت للمىاهم املخخلفت مً البالد ٍو

ا: جلىم الحيىمت االخدادًت وخيىماث االلالُم واملحافٌاث اإلاىخجت مِا بسطم ًُ سال لظُاطاث االظتراجُجُت الا زاه زسوة الىفى والغاش بما  شمت لخوٍى

 طدثمازدر جلىُاث مبادة الظىق وحصجُّ الا مىفِت للؼِب الِساقي مِخمدة اخى ًدلم اُل

https://d9-wret.s3.us-west-2.amazonaws.com/assets/palladium/production/atoms/files/myb3-2015-iraq.pdf
https://d9-wret.s3.us-west-2.amazonaws.com/assets/palladium/production/atoms/files/myb3-2015-iraq.pdf


9 - 14 
 د. حنان جميل عاشور

  ٠99٠لظىت  0١كاهىن الحىافص إلاىدظبي الؼسواث الاهخاحُت زكم. 

  0١١6لظىت  9زكم اطخحراد وبُّ اإلاىخجاث الىفوُتكاهىن. 

  بت الدزل ُلى ػسواث الىفى الاحىبُت اإلاخِاكدة للِمل في الِساق زكم كاهىن فسق والخِلُماث  0١٠١لظىت  ٠9كٍس

 ُلى الخىالي. ،0١٠و 0١٠٠لظىت  0و 5الـادزة بسـىؿه زكم 

  حن الاحاهب اإلاخِاكدًً في ُلىد الجىالث الترازُف مً السطىم زكم كاهىن اُفاء الؼسواث الاحىبُت واإلالاولحن الثاهٍى

 .0١٠7ظىت ل ٠6

  0١٠7كاهىن هُؤة الؼفافُت في الـىاُاث الاطخسساحُت لظىت. 

 .كاهىن ػسهت الىفى الىهىُت الِساكُت 

  بت الدزل زكم  اإلاِدٌ. ٠980لظىت  ،٠٠كاهىن كٍس

  اإلاِدٌ. ٠٠97لظىت  00كاهىن الؼسواث الِامت زكم 

  اإلاِدلت ومالخلها  0١٠٠ لظىت 0وحِلُماث جىفُرها زكم  0١١٠لظىت  78كاهىن الِلىد الحيىمُت زكم 

  ٠987لظىت  067كساز جؤطِع ػسهت هفى الؼماٌ زكم 

  (06, 0٠,05, ،0, 00, 0٠, 0١, ٠9)اإلاىاد  اإلاِدٌ ٠976لظىت  ٠١٠كاهىن جىٌُم ُمل وشازة الىفى زكم 

  0١٠6لظىت  5،الخِدًل الثاوي للاهىن الاطدثماز الخاؾ بخـفُت الىفى زكم 

  0١١7لظىت  ٠6الاطدثماز الخاؾ بخـفُت الىفى الخام زكم  كاهىن الخِدًل الثاوي للاهىن. 

  ٠985لظىت  8٠حفاي ُلى الثروة الهُدزوهسبىهُت زكم الاللاهىن. 

   (٠٠, و٠١, 9.)اإلاىاد 0١٠6لظىت  7،كاهىن الحفاي ُلى الىزاتم زكم 

  ب الىفى ومؼخلاجه زكم  .وحِلُماجه 0١١8 لظىت  ٠٠كاهىن ميافدت تهٍس

  0١١9لظىت  07وجدظحن البِئت زكم كاهىن خماًت. 

  0١٠لظىت  0٠كاهىن بُّ واًجاز امىاٌ الدولت زكم،. 

  0١٠5لظىت  ٠،كاهىن الخلمحن زكم. 

  ٠977لظىت  56كاهىن جدـُل الدًىن الحيىمُت زكم. 

  خلىق . اذ جىٌم الهُئت الىهىُت لالطدثماز, الاطدثمازاث و ٠988لِام  9٠كاهىن جىٌُم الاطدثمازاث اإلاِدهُت زكم

 اإلالىُت.

  ا0١٠٠لِام  8،كاهىن وشازة الـىاُت واإلاِادن زكم 

  0١١7لظىت  00هسدطخان زكم  إلكلُمكاهىن الىفى والغاش. 

  0١١٠لظىت  8،هسدطخان زكم  إلكلُمكاهىن الهُؤة الِامت للىفى والغاش والبتروهُمُاتُاث. 

  0١١7لظىت  0٠كاهىن وشازة الثرواث الوبُُِت زكم  

  0١١6لظىت  ٠الاطدثماز في اكلُم هسدطخان زكم كاهىن. 

س وإهخاج الىفى الخام والغاش الوبُعي. هي وشازة الىفى,    اإلاظئولت ًُ جىفُر الظُاطاث الهُدزوهسبىهُت, حؼسف ُلى جوٍى
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والغاش اما في  هسدطخان  الِساق جىٌم ألاوؼوت البترولُت مً كبل وشازة اإلاىازد الوبُُِت مً زالٌ كاهىن الىفى  

أوؼؤ بسإلاان هسدطخان كاهىن ؿىدوق ُاتداث الىفى والغاش. ًسٌى اللاهىن مجلع الىشزاء اذ , 0١١7 لظىت لىسدطخان الِساق

حظمُت مجلع ادازة ؤلاًساداث مً كواَ الىفى والغاش مً زالٌ الحظاباث الِامت. ًمىً جسـُف ؤلاهفاق الِام اإلامٌى مً 

ت لحيىمت اكلُم هسدطخان , وخماًت البِئت , وؿىدوق الثروة "لجُل اإلاظخلبل" , ؤلاًساداث مً كواَ الىفى للمحزاهُ ت الظىٍى

 0١وؤلاهفاق الاطدثمازي , والبيُت الخدخُت البترولُت.

  01:فخخضمً الاحي  في العزاق السياساث الحكىميتاما ًُ   

 ت مً زالٌ الِدًد مً الؼسواث اإلاملىهت بادازة وشازة الـىاُت واإلاِادن  جلىم أوؼوت كواَ اإلاِادن الـلبت الصخٍس

, الؼسهت الِساكُت الِامت لألطمىذ, ػسهت هُؤ اإلاسح الجُىلىجيللدولت, بما في ذلً الؼسهت الِامت للفىطفاث, 

ذ, ػسهت اطمىذ ا امت للحدًد والـلب, واإلائطظت , والؼسهت الِت, أطمىذ الجىىبُتلؼمالُت الِاماإلاؼسق للىبًر

اث.   الِامت لألطمدة والبتروهُماٍو

  هُؤة اإلاسح الجُىلىجي الِساكُت هي هُؤة ُلمُت بدثُت مىاًسة للمئطظاث البدثُت الِلمُت الاوادًمُت الِساكُت في

 :00. وهي الجهت الِلمُت اإلاظئولت ًُمجاٌ ُلىم الازق

س اطدثماز الثروة اإلاِدهُت في الاطهام في دُم الاكخـاد الىهني في مجاٌ  - الاطخىؼاف والخىلُب اإلاِدوي وجىمُت وجوٍى

ت الِساق ومُاهت الاكلُمُت وكمً خدود الدولُت.  ازاض ي حمهىٍز

ادة جبادٌ الخبراث مّ  - س مالهها اإلاخسـف لسفّ مظخىي اللدزاث الراجُت وٍش اكامت وزغ ُمل لغسق ادامت جوٍى

 اللواُحن الِام والخاؾ.

اتُت والجُىهُمُاتُت والجُىهىدطُت احساء اإلاظى  - خاث الجُىلىحُت والاطخىؼافاث اإلاِدهُت والدزاطاث الجُىفحًز

والهُدزوحُىلىحُت واطخسداماث الازق لللواُحن الِام والخاؾ وللىفّ الِام كمً زوى اطتراجُجُت وبسامج 

ت.  طىٍى

                                                           
20

 Hamed, M. Jassim; Varoujan, K. Sissakian; Abdulsattar, M. Jassim; Taha, Basheer Taha; and  

Hawkar A. Abdulhaq. (2021). The Obstacles and Opportunities of the Mineral Resources in the 

Kurdistan Region, Iraq. Iraqi Geological Journal. 54 (2D), 98-112. 
21

 Loyd, M. Trimmer.  (2019). The Mineral Industry of Iraq in 2015. Minerals Yearbook. U.S. 

Geological Survey International-Africa and the Middle East volume III. https://d9-wret.s3.us-

west-2.amazonaws.com/assets/palladium/production/atoms/files/myb3-2015-iraq.pdf 

 الىفى والغاش هى ملً ول الؼِب الِساقي في ول الاكالُم واملحافٌاث(: 111المادة ) *

(: اوال: جلىم الحيىمت الاجدادًت بادازة الىفى والغاش اإلاظخسسج مً الحلٌى الحالُت مّ خيىماث الاكالُم واملحافٌاث اإلاىخجت ُلى ان ٠٠0اإلاادة ) *

ّ الظياوي في حمُّ اهداء البالد, مّ جددًد خـت إلادة مدددة لالكالُم اإلاخلسزة والتي  خسمذ مجها جىَش وازداتها بؼيل مىـف ًدىاطب مّ الخىَش

ىٌم ذلً بلاهىن   بـىزة مجحفت مً كبل الىٌام الظابم والتي جلسزث بِد ذلً بما ًئمً الخىمُت اإلاخىاشهت للمىاهم املخخلفت مً البالد ٍو

ا: جلىم الحيىمت االخدادًت وخيىماث االلالُم واملحافٌاث اإلاىخجت مِا بسطم ًُ سال الظُاطاث االظتراجُجُت ال زاه ى والغاش بما زسوة الىف شمت لخوٍى

 طدثمازدر جلىُاث مبادة الظىق وحصجُّ الا مىفِت للؼِب الِساقي مِخمدة اخى ًدلم اُل
22
 2016لسنة  ( 2رقم  ) لهيأة المسح الجيولوجي العراقية النظام الداخلي 

 

https://d9-wret.s3.us-west-2.amazonaws.com/assets/palladium/production/atoms/files/myb3-2015-iraq.pdf
https://d9-wret.s3.us-west-2.amazonaws.com/assets/palladium/production/atoms/files/myb3-2015-iraq.pdf
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اتُت والجُىهُمُاتُت ووافت البُاهاث جىزُم اإلاِلىماث والبُاهاث الجُىلىحُت واإلاِدهُت والهُدزوحُىلىحُت و  - الجُىفحًز

ت الِساق  ِها او التي جدـل ُلحها مً مـادز ُلمُت مىزىكت ًُ حمهىٍز التي جدـل ُلحها الهُؤة مً جىفُر مؼاَز

واحساء اإلاِالجاث الحاطىبُت لهره البُاهاث لسفد وادامت وجددًث الؼبىت الىهىُت للمِلىماث الجُىلىحُت واإلاِدهُت 

ت جداٌو اإلاِلىماث الدكُلت واإلاىزىكت للمظخفُدًً وللثلافت املجخمُِت والِمل ُلى خفٍ في الِ ساق بما ٌظمذ بدٍس

وجىزُم زسوة الِساق الِلمُت مً اإلاِلىماث الجُىلىحُت بيافت الازخـاؿاث وجىفحرها همسحُِت ُلمُت للدولت 

 والاحهصة الخسوُوُت فحها.

ج لالطدثماز اإلاِدوي وؿىاُت ال - خِدًً في الِساق مً زالٌ ُسق ووؼس البُاهاث واإلاِلىماث ًُ الثروة اإلاِدهُت الترٍو

وهي ميلفت مً الدولت بدىم ازخـاؿها وهبُِت ُملها وبدىم اللىاهحن الىافرة في مجاٌ جىٌُم الاطدثماز اإلاِدوي 

 امت في الِساقباث الخىمُت اإلاظخدبمساكبت والاػساف ُلى الاطدثماز الامثل لهره الثروة وبما ًسدم مخول

ِها والخدماث الِلمُت التي جلدمها  - ص مؼاَز ت في مجاٌ الازخـاؾ لخٍِص احساء وافت الفدىؿاث والخدلُالث املخخبًر

س وجددًث احهصتها واطالُب ُملها بما ًجِلها مسخبراث مسحُِت للدولت في مجاٌ الازخـاؾ.  للغحر وحِمل ُلى جوٍى

س الخاماث اإلاِدهُت  - والصخىز الـىاُُت الِساكُت وجدظحن مىاؿفاتها بما ًالتم مخولباث البدث الِلمي لخوٍى

ؿىاُت الخِدًً واطخسداماث الثروة اإلاِدهُت في وافت املجاالث الـىاُُت ومً زالٌ احساء الخجازب والبدىر 

س اطالُب البدث الِلمي في مجاٌ مِالجت الخاماث اإلاِدهُت وا ادًت وحِمل الهُؤة ُلى جوٍى ت والٍس لصخىز املخخبًر

 الـىاُُت.

اطىاد ودُم الاكالُم واملحافٌاث الِساكُت غحر اإلاسجبوت بؤكلُم لخدلُم فهم افلل إلاىازدها اإلاِدهُت وامياهُاث  -

 اكامت وهمى الـىاُاث الخِدًيُت كمً خدودها الجغسافُت.

ّ في ازخـاؿها زازج الِساق بمىحب ُلىد مّ الجهاث اإلاظخفُدة او لخدم - ت بسامج الخِاون للهُؤة ان جىفر مؼاَز

الدولي التي جلسها الحيىمت الاجدادًت مّ دٌو الِالم ومً زالٌ هٌام زاؾ للِمل الجُىلىجي زازج الِساق بِد 

 اطخدـاٌ مىافلت الىشازة.

س اطالُب ُملها بؼيل مظخمس  - الالتزام بمخولباث ادازة الجىدة الؼاملت في وافت مفاؿل ُملها والِمل ُلى جوٍى

الِاإلاُت في مجاٌ الازخـاؾ. وكد التزمذ الادازة الِلُا بصخف الظُد مدًسها الِام بدىفُر لُىاهب الحدازت 

 .طُاطت الجىدة.

  0١٠5أدازث وشازة الىفى وؼان كواَ الهُدزوهسبىهاث مً زالٌ ُدد مً ػسواث البتروٌ اإلاملىهت للدولت. في ُام  ,

الِساكُت, ػسهت هفى مُدالهد, ػسهت هفى مِظان,  ػملذ ػسواث الخىلُب وؤلاهخاج اإلاملىهت للدولت ػسهت الحفس

 ػسهت هفى الؼماٌ, ػسهت اطخىؼاف الىفى, ػسهت مؼسَو الىفى, وػسهت هفى الجىىب. 

  ص اطدثمازاث اللواَ الخاؾ في الؼسواث اإلاملىهت للدولت وىطُلت لخددًث واؿلذ وشازة الـىاُت واإلاِادن حٍِص

وإُادة جؤهُل مِداث زأض اإلااٌ الـىاعي. جم ُسق اجفاكُاث اإلاؼازهت في ؤلاهخاج للمؼسَو اإلاؼترن  لفتراث جتراوح بحن 

الـىاُت واإلاِادن كاتمت بميؼآث الخِدًً اإلافخىخت لالطدثماز , أؿدزث وشازة 0١٠5ُاًما لالطدثماز. في  0١الى  ٠١

, اإلاملىن لؼسهت ألاطمىذ الِساكُت الِامت؛ ميؼآث خدًدًت الفلىاهت الخاؾ, بما في ذلً مـىّ ألاطمىذ ألابُم

مخِددة مملىهت لؼسهت الـمىد الِامت للـىاُاث الحدًدًت. ومِمل أطمدة أبي الخـِب اإلاملىن للؼسهت الِامت 

 ألطمدة الجىىبُت.ل
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ه الى  , ومً أحـل نهلت هرا اإلاهمتان جيامل ؿىاُت الخِدًً في مىٌىمت واخدة مً ألامىز وفي الخخام البد مً الخىٍى

ِاث واللىاهحن التي جىٌم اطخغالٌ الثروة اإلاِدهُت بما ًخماش ي مّ اإلاخغُـساث  ادة اطدثمازاجه ال بد مً مساحِت الدؼَس املجاٌ وٍش

لى أطاض أن الثروة اإلاِدهُت مىزد هبُعي. وال ػً أن الوفسة بمسهص اإلاِلىماث بالهُئت ؤلاكلُمُـت وا اإلاسح لِاإلاُـت, ُو

ً الثروة الجُىلىجي  س جفـُلُت, وزساتى جلم اإلاِلىماث الجغسافُت ًُ الخاماث, ُو وما جــدزه مًـ هخِبـاث ازػـادًت وجلاٍز

جدوي الاكخـادًت اإلاولىبـت. وال بد أًلا مً جلدًم خىافص اكافُت الخِدًيُت ألمس هام إلاظاُدة اإلاظدثمس لدزاطت ال

لد الاجفاكُاث الثىاتُت مّ الدٌو الِسبُت للخِاون  س لالطدثماز في اإلاىاهم الىاُدة بىحـىد وزـسواث مِدهُت, ُو في مجاٌ جوٍى

 هرا اللواَ.

  الخىصياث:

 بُت ُادة الىٌس بؼيل دوزي في اللىاهحن وألاهٌمـت ال  الظعي الجاد لُت واللٍس  اإلاِدهُت,  اإلاخِللـت بـالثرواثوآلالُاث الخمٍى

  .للومىخاث الجدًدة لللواَها جىُُفو ها جددًثو  اللِف في هره اللىاهحن وحِدًلها وجددًد مىاهً

  الدوز اإلاىول للهُئاث واإلائطظاث اإلاىٌمت للواَ الخِدًً. وجفُِلاُادة الخىٌُم اإلائطظاحي لللواَ؛ وجؤهُل 

  لت حؼازهُت مّ اإلاىجمُحن ًخم  ُلى انأهدافا همىخت لخىمُت هرا اللواَ جخلمً وكّ اطتراجُجُت  كسوزة اُخمادها بوٍس

م   ودُمها الفاُلحن ,  حصخُف للحـٌى ُلى لها احساء جلُُم هـف مسخلي فلال ًُ مسوى ُمل,  جخلمًبسازهت هٍس

ّ ىفُر ج جىاحهوالـِىباث التي  اإلاِىكاثؤلاهجاشاث والىكىف ُلى  ليظبدكُم   جرلُلها. للِمل ُلىاإلاؼاَز

  في حرب  للخِسف ُلى مدي مظاهمخه وحصجُِهإلاظىدة كاهىن الاطدثماز اإلاِدوي  دزاطت مِملت وػاملتحصجُّ ُلى احساء

ً ألاحاهب لالطدثماز في ؿىاُت الخِدًً   .اإلاظدثمٍس

  ًًالخِد ّ اوؼاء اإلائطظاث الخِلُمُت لهىدطت الخِدًً للمظاُدة في اُداد اللىي الِاملت اإلااهسة الالشمت للِمل في مؼاَز

 اإلاظخلبلُت بىفاءة.

  الخِاون مّ الظلواث ذاث الِالكت للمظاهمت في اشالت حمُّ ألالغام ألازكُت والرزاتس غحر اإلاىفجسة واإلاىاد الخوسة التي

 حىدة في بِم خلٌى ومىاكّ الثروة اإلاِدهُت.ٌِخلد أنها مى 

 ت مً خُث الىهسباء واإلاُاه وغحرها.خدخُت في مىاهم الخِدًً املحخملبرٌ بِم الجهىد مً أحل جدظحن البيُت ال ًيبغي 

 لدي اإلاىاهىحنت الخِدًً زفّ مظخىي زلاف 
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