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 مستخلص الدراسة:

جال شأنه على اإلنسانية بنعم كثيرة، منها الموارد الطبيعية التي يتعاظم دورها في الحياة يوماا بعاد تكرم الخالق 
يوم بحيث أضحت لصيقة جدا بالتطورات التقنية الهائلة التي توصل إليها اإلنسان وغيرت حياته بشكل جذري، 

د مما استدعي التفكير والعمل للحفاظ ولذا أصبح من الصعب التفكير باستمرار هذا التطور في غياب هذه الموار
 عليها وترشيد استخدامها واستخدام العائدات المتأتية منها. 

الصااناعات االسااتخراجية هااي عبااارة فاارا ماان فااروا الصااناعة، وتتمثاال بكافااة العمليااات التقنيااة المرتبطااة إن 
جهد في خلقها وتتصف بأنهاا  باستخراج الموارد الطبيعية من سطح األرض وباطنها، والتي لم يكن لإلنسان أي

قابلة للنضوب وغير قابلة للتجدد أو التعويض مثل النفط والغاز والمعادن، أو التي تتطلب جهودا كبيارة ومكلفاة 
 لتعويض بعضها كالثروات البحرية والغابات. 

ام هذه الماوارد، ويتم التركيز حاليا على هذه الصناعات وعلى شفافية اإليرادات الناتجة منها وعلى كيفية استخد
ألنها تعد مرتعاً للفساد والنهب وبخاصة فاي الادول األقال نماوا المنتجاة والمصادرة لهاا، وألن عملياات إهادارها 

 سوف تكلف البشرية غاليا نظرا الستمرار الحاجة لها وللموارد المتأتية منها في ظل ندرتها النسبية. 
كموارد طبيعية وثروات، والتي تمر بعدة مراحل متتالية تبدأ  وترتبط سلسلة القيمة لهذه الصناعات بدورة حياتها

 من عمليات االستكشاف ثم اإلنتاج والتكرير والتصدير ثم االستهالك الوسيط أو النهائي لها. 
النفط والغاز . . واللذان يستخدمان في كثير من مجاالت الحياة بحيث أصبح من  -كما تثبت األيام  -ومن أهمها 
غناء عنهما، كونهما يعدا المصدر الرئيسي للحرارة والدفء والحركة. وال يعناي ذلاك أن المعاادن الصعب االست

أقل أهمية لكن النفط والغاز يأتيان في المرتبة األولاى رغام اكتشااف المعاادن والحاجاة إليهماا كاان قبلهماا ومناذ 
 فترات قديمة جدا. 

فاي حيااتهم مناذ القادم. .  أماا الانفط فبارغم المحااوالت وكعادتهم عرف اليماانيون المعاادن وأحسانوا اساتخدامها 
المتعددة الستخراجه لكن الفشل رافق ذلك حتى ثمانينات القرن العشرين عندما بدء بالتدفق بكمياات تجارياة مان 

 محافظة مآرب ثم محافظة شبوة وحضرموت. 
.  لكاان اامااال واعاادة فااي  وتقااول الجهااات المختصااة إن الاانفط باادء بالنضااوب فااي الحقااول المنتجااة فااي الاايمن.

قطاعااات تعماال فيهااا شااركات االستكشاااف وقطاعااات أخاارا معروضااة للشااركات الراغبااة، أمااا قطاااا المعااادن 
فالدراسات تثبت وجود المعادن الفلزية وغير الفلزية التي ستساعد في حالة حسن التصرف بها في تحقيق تنمية 

لالستثمار المحلي والخارجين، وقاد عملات الحكوماة مستدامة وتعويض نضوب النفط، وهي تمثل فرص مغرية 
 على إصدار بعض التشريعات التي من شأنها المساهمة في تشجيع االستثمارات وإزالة بعض المعوقات. 

تتمثال بتراكماات الفسااد الكبيارة التاي  -والتي تنسحب على قطاا الصناعات االستخراجية  -ولكن مشكلة اليمن 
لى تشجيع االستثمارات في كل قطاعات االقتصاد بصفة عامة، و بذلك تحولت اليمن أثرت وتوثر على القدرة ع

إلى بلد طارد لالستثمار إلى الحد الاذي دفاع باوزير نفاط أسابق إلاى القاول أناه لان ياأتي إلاى الايمن إال الشاركات 
ام األربااا  الفاساادة، وتتمثاال مظاااهر الفساااد بالحمايااة والشااراكات وفاارض اإلتاااوات ماان قباال النافااذين واقتساا

والرشاوا وضعف األمن و االستقرار والفجوة بين إصدار التشريعات وتنفيذها، إضافة إلى عدم إصدار قاانون 
 للنفط أسوة بقطاا المعادن بما يزيد من الشفافية ويقلل من البيروقراطية وممارسة الفساد. 

فسااد حتاى وصالت إلاى ماا قبال المركاز التدرج في مراتب ال -وبكل اقتدار  -ففي جانب الفساد استطاعت اليمن 
ذلك اليوم الذي ترتقي فيه اليمن مرتباة الفسااد الكبارا. .  بعاد  -ويده على قلبه  -األخير، وأصبح العالم يترقب 

أن وصفت بالفاشلة، والقول هنا ينسحب على سلطات الدول الثالث التنفيذية والتشريعية والقضائية، ولحقت بها 
إن إنشااء هيئاة وطنياة علياا لمكافحاة الفسااد لام ينفاع بشايء ووصافت بأنهاا هيئاة الفسااد،  األجهزة الرقابية حتى

 والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة يتتبع وقائع الفساد في أجهزة الدولة ولكن فضائح فساده تزكم األنوف. 

 -وبالذات القطاا النفطي  -إن المنظومة اإلدارية المكلفة باإلشراف والتطوير والحماية للصناعات االستخراجية 
تعد من أسوء منظومات العمل في اليمن، فهياكلها التنظيمياة عتيقاة ولام توضاع بشاكل مادرو  يلباي احتياجاات 
العمل. .  ولذا فهي عاجزة عن بناء خطاط اساتراتيجية بعيادة المادا تعمال علاى االساتفادة مان الماوارد المتاحاة 

 لح البلد بأكمله وتحقيق ثقة المستثمرين الجادين. وعن الحد من عبث قوا الفساد وحماية مصا
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ونظاارا لمااا ساابق فقااد تحققاات لعنااة المااوارد علااى أهاال الاايمن. .  فقااد ظهاار الاانفط ونضااب ولاام يسااتفيدوا منااه إال 
القشور، فال تنمية تحققت وال بيئة تم الحفاظ عليها. . ! ودمرت القطاعات االقتصادية األخارا، والبنياة التحتياة 

 حتى النسيج االجتماعي تم تدميره، والفساد يصفه الصديق قبل العدو بالفساد الكبير. متهالكة، 

وعلى صعيد االتفاقيات وعقود الصناعات االستخراجية فاي الايمن فقاد تطارق الفصال الراباع لنباذة عنهاا، حياث 
ياباه. .  فكانات كشر الفساد العظايم فاي وزارة الانفط والمعاادن ومان ورائهام مان الجهاات الحكومياة فيهاا عان أن

االتفاقية مع شركة هنت ومشروا الغاز المسال الطبيعي الذي أهدرت فيهما ثروات اليمن، وبقية االتفاقيات التي 
عادة ما تحاط بالسرية والغموض.  وطال الفساد الوالياات المتحادة األمريكياة كماا يقاول تقريار لمجلا  الناواب 

 ل إعادة صياغة االتفاقية بينها وبين اليمن. حينما تهربت شركة هنت عن دفع الضرائب من خال

أما بالنسبة التفاقيات التعدين فقد تم إصدار قانون للمناجم والمحاجر أصبح هو العقد إذ نص على كل التفاصيل 
التي تهم كل األطراف، بما يحقق قدر عالي من الشفافية، ويخفف من نقاط التما  بين المسؤولين الحكوميين 

 التي تفتح في العادة فرص للفساد والتكسب الشخصي. والمستثمرين و
وألهمية الشفافية في الصناعات االستخراجية فقد تطرق إليها الفصل الخام  من الدراسة إذ أن قليل من أشعة 
الشم  كافية للقضاء على الجراثيم والعمل تحت ضوء الشم  يعني الوضو  والتقليل من حاالت الفساد إلى 

و المطلوب في قطاا الصناعات االستخراجية وبالذات النفط والغاز، ولذا سعى المجتمع أدني حد ممكن وه
الدولي إلى إطالق مبادرة الشفافية في الصناعات االستخراجية، والتي انضمت إليها بعض الدول المنتجة وتعني 

 الكشف عن المدفوعات والمقبوضات من قبل الحكومات والشركات وفق آلية محددة. 

نضمت اليمن إلى المبادرة وتم استكمال البنية القانونية والتحتية وتشكل المجل  اليمني للشفافية في وفد ا 
الصناعات االستخراجية والذي يظم في عضويته أصحاب المصلحة وهم الحكومة والشركات والمجتمع المدني 

 -5002ذه الصناعة عن األعوام مضافا إليهم الجهات الرقابية، وقد اصدر المجل  ثالث تقارير للشفافية في ه
م، والتي خرجت بعد مخاض عسير وتنازالت من قبل ممثلي المجتمع المدني، وعلقت عضوية اليمن 5022

مرتين، ولكنها لم تكن ال بالشفافية وال بالجودة بالمطلوبة، وبالتالي لم تؤدي إلى إزالة الغموض الذي يكتنف هذا 
 النشاط االقتصادي الهام في اليمن. 

وكمحور للدراسة فقد تطرق الفصل األول من الباب الثاني لموارد الصناعات االستخراجية في اليمن. .   
إذ أنه خالل فترة الدراسة مثلت الصناعات االستخراجية نسبة هامة من تكوين الناتج المحلي والتي تراوحت 

ثل المكون األكبر لإليرادات حيث أصبحت أهميتها تتناقص سنويا، ولكنها ظلت تم %2. 20و %00. 52بين 
، وتحصلت الحكومة على مبالغ ال بأ  بها من %2. 07و %22العامة للدولة وتراوحت نسبتها ما بين 

إيرادات هذه الصناعة فقد أقرت وزارتي المالية والنفط والمعادن من خالل الحسابات الختامية للموازنة العامة 
 شر تريليون لاير. للدولة بتسلمهما مبلغا يتجاوز الثمانية ع

وتظهر اإلحصائيات الصادرة عن األجهزة الحكومية وبيانات تقارير الشفافية أن هناك تضارب في أرقام 
اإلنتاج واإليرادات والمتحصالت، ومن األمور الشديدة الحساسية في اليمن تلك المتعلقة باإلنتاج من النفط 

البرلمانية وتقارير الجهاز المركزي خالل فترة الدراسة والغاز، وهو ما حاولت اإلفصا  عنه تقارير اللجان 
م، فللنفط أسراره أو ألغازه التي ال يمكن فك طالسمها ما دامت قوا الفساد هي المتحكمة بهذا 5025 -5002

 القطاا، والجهات المخولة قانونا تمنع من مراقبة موانئ التصدير. 
م، لتثبت وجود الفروقات في غالبية المدفوعات 5022 -5002وجاءت تقارير الشفافية الثالثة لألعوام 

والمقبوضات ما بين الشركات واألجهزة الحكومية مع تجاهل بعض المدفوعات من قبل المجل  اليمني للشفافية 
في الصناعات االستخراجية األمر الذي أضعف من الشفافية والوضو  التي كان يفترض بهذه التقارير إبرازها 

 ذي يكتنف بيانات هذا القطاا االقتصادي في اليمن. وإزالة الغموض ال
 -5002وفي الفصل األخير من الدراسة يتضح استمرار تصاعد كلفة النفط الخام في اليمن خالل سنوات 

م، ووصلت في 5025دوالر عام  2. 58إلى  5002دوالر عام  00. 8م، فقد ارتفع المتوسط من 5025
لتي ترجع إلى ضعف الرقابة على أعمال الشركات اإلنتاجية وإلى دوالر، وا 28. 22بعض القطاعات إلى 
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القصور من قبل وزارة النفط والمعادن في الرقابة على مدخالت الشركات النفطية من مواد ومعدات والتي 
تحمل كلفتها على نفط الكلفة، وعدم تنفيذ قرارات مجل  الوزراء التي تتضمن ضرورة تقليص اإلنفاق غير 

كلفة النفط وبالذات المصاريف التشغيلية للشركات األجنبية، ووقف اإلنفاق على المشاريع غير المبرر في 
 الضرورية في مناطق اإلنتاج النفطي

تتحملها الخزينة العامة للدولة ارتفاا قيمة وكمية مدخالت ومن االختالالت التي تؤدي إلى كلفة ضمنية 
، واستمرار ظاهرة استبعاد والعوائد األخرا سنة بعد أخرا الشركات النفطية المعفاة من الرسوم الجمركية

 كمية من اإلنتاج مقابل المستخدم في العمليات في بعض القطاعات. 

 ومن استنتاجات الدراسة:
اليمن على ثروات معدنية باحتياطيات مؤكدة يمكن أن تحقق إيرادات هامة لالقتصاد المحلي  تحتكم -2

 لها. وللخزينة العامة لو أحسن استغال
يعترف كثير من المسؤولين في اليمن بوجود الفساد وآثاره الضارة. .  لكانهم ال يتجارؤون علاى وضاع  -5

 الحلول الجذرية الجتثاثه. 
إن عقود النفط بحاجة للدراسة والمقارنة مع ما ينفذ وهو ما يصاعب القياام باه فاي ظال عادم الشافافية  -7

 السائدة. 
مع المدني خاصة في جانب تكوين رأي عام يضغط بشاكل يظهر الضعف الواضح لدور منظمات المجت -4

 قوي للحد من هيمنة وتسلط قوا الفساد على إيرادات الصناعات االستخراجية. 
تتأثر إيرادات الصناعة االستخراجية في اليمن بصفة عامة بالكمياات المنتجاة منهاا وباألساعار العالمياة  -2

 ي تمارسها قوا الفساد. السائدة، وبصفة خاصة بحاالت النهب واإلهدار الت
ضااعف الشاافافية فااي الصااناعات االسااتخراجية ويتعمااد إضااعافها فاساادي الحكومااة والشااركات وحتااى  -2

إفراغها من مضامونها، كماا يخفاى ذلاك فساادا وهادرا للماوارد  يعتماد فياه هاؤالء علاى ضاعف الرقاباة 
لغنيمة، وعلى غياب دور وانعدام المحاسبة، في ظل وجود شركات همها األول الخروج بأكبر قدر من ا

 المجتمع ومنظماته المستقلة في تحقيق رقابة فاعلة تواكب سلسلة القيمة وتحمي ثرواته. 
استمرار ارتفاا كلفة النفط الخام فاي منااطق اإلنتااج فاي الايمن بشاكل ملفات للنظار حياث تاؤدي إلاى  -0

رغام التبريارات الرسامية  استنزاف جزء من اإلنتاج، دون معرفة حقيقية لألسباب التي تعمل على ذلاك
 غير المقنعة. 

 ومن توصيات البحث
يتطلب األمر في اليمن وضع اساتراتيجيات كفيلاة بحسان اساتخدام الصاناعات االساتخراجية، واساتخدام  -2

 اإليرادات المتأتية منها في عمليات التنمية المستدامة. 
 سرعة إصدار قانون للنفط.  -5
لحكوماة والشاركات لتصاحيح االخاتالالت المنتشارة فااي تشاكيل تكتال شاعبي يعمال علاى الضاغط علاى ا -7

 قطاا النفط والغاز والمعادن. 
أن تعمل الحكومة اليمنية على توفير اإلدارة الرشيدة لموارد الصناعات االستخراجية بما يكفل توجيهها  -4

 نحو تنمية مستدامة حقيقية. 
مات المجتمع المدني على االساتفادة أن يعمل المجل  اليمني للشفافية في الصناعات االستخراجية ومنظ -2

من التوصيات التي تتضمنها تقارير الشفافية، بماا يكفال رفاع الشافافية والاوعي فاي هاذا القطااا ويوجاد 
 رأي عام مساند. 

إصال  وزارتي النفط والمعادن والمالية، وفاتح بااب التنااف  علاى المناصاب القيادياة بماا فيهاا منصاب  -2
شاء شاركة إنتاجياة واحادة لكال القطاعاات اإلنتاجياة، ومحاسابة الفاسادين الوزير ورؤساء المصالح، وإن

 والمقصرين. 
إلاازام الجهااات الحكوميااة والشااركات نشاار كافااة البيانااات المتعلقااة بالصااناعات االسااتخراجية أوال بااأول  -0

ات للرأي العام في وسائل اإلعالم المختلفة وعلى مواقعهاا علاى الشابكة العنكبوتياة مرفقاا بهاا التوضايح
 الالزمة. 

إنزال العقوبات الرادعة بكافة الجهاات واألفاراد ذوي العالقاة الاذي ال يفصاحون عان البياناات الخاصاة  -8
 بقطاا الصناعات االستخراجية بشكل دقيق وسليم. 
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 الباب األول
 اإلطار النظري

 توطئة:
ات مختلفاة فمنهاا الموجاود تكونت المعادن الفلزية وغير الفلزية التي نعرفها مع تكاون األرض وبتراكياب وكميا

 بكثرة ومنها النادر، ومنها الذي يكثر في مناطق معينة ويقل في أخرا. 
ولقد مرت البشرية بمراحل تطاور مختلفاة كانات ترتقاي فيهاا فاي سالم الحضاارة والتقادم وبالتاالي العاي  بشاكل 

عااض المعااادن فااي حياااتهم أفضاال، ومنهااا العصاار المعاادني، والااذي اكتشااف فيااه البشاار حينااذاك كيفيااة اسااتخدام ب
 واالنتقال من العصر الحجري فكان الفأ  والمنجل والمطرقة والسكين وغيرها. 

وبانتقال البشرية إلى مراحل أكثر تطورا فقد رافقتها المعادن فاي أنشاطتها المختلفاة بال وزاد اساتخدامها وتناوا 
ب فياه وسيضال األمار كاذلك ماا بحيث أصبح من الصاعب التفكيار فاي انجااز أي عمال دون أن يكاون لهاا نصاي

 دامت البشرية على قيد الحياة وهو ما يستدعي حسن استخدامها. 
أما النفط وتابعه الغاز   فكما تقول الدراسات أنه تكاون فاي مراحال الحقاة مان تكاون األرض وعرفتاه البشارية 

بعصار الانفط إذ أصابح قديما ولكن استخداماتها كانت محدودة، حتى كان العصار الحاديث والاذي يمكان تساميته 
 الحركة والدفء ودخل في غالبية الصناعات وخدم الزراعة وصار هو قطاا الخدمات والتقنية. 

وتحول إلى ثروة لدول كثيرة فقفزت مرتب عدة فاي  -وكذا الغاز  -وتسابقت الدول على إنتاج النفط واستهالكه 
بلدان غنية بالثروات الطبيعية  لعنة الموارد. . مراتب التطور والرقي، وتحول في دول أخرا إلى نقمة، فكانت 

ومنا النفط كما هو حال البلادان العربياة والنتيجاة شاعوب محروماة مان خيراتهاا إال القشاور وأماوال مهرباة فاي 
الخارج، ومع بدء انتهااء عصار الانفط بالاذات ساتعود إلاى وضاعها الساابق ماع عادد ساكان أكبار واساتقرار أقال 

 ومشاكل أكثر. 
في المجتمع الادولي وقبال أن يفاوت األوان إلاى أهمياة ترشايد اساتخدام الانفط حفاظاا علاى هاذا  البعضنبه ولذا ت

المورد من سرعة النفاد، وحفاظا على البيئة من ااثار الضارة الستخدامه، وفي الوقت نفسه التقليل من حااالت 
يم والحصاة فاي الثاروة فكانات المباادرة الفساد ونهب الثروات بما يحفاظ لألجياال الحالياة حقهاا مان العاي  الكار

والتاي انضامت إليهاا بعاض الادول ومنهاا الايمن وتساعى دول  الدولياة للشافافية فاي الصاناعات االساتخراجية. . 
أخرا لالنضمام إليها، والتي أظهرت األيام أن لها ايجابياتها. . ويتوقع أن تازداد هاذه االيجابياات فاي المساتقبل 

 كات المنتجة لمبادئها. كلما تفهمت الدول والشر
وأيان تاذهب مواردهاا حتاى ال  إن الشفافية مطلب ملح للشعوب لمعرفة ثرواتها الطبيعية كيف تنتج وتستخدم. . 

تصااب فااي النهايااة فااي جيااوب الفاساادين المحليااين واألجانااب، وأيضااا للحكومااات الحريصااة علااى تحقيااق تنميااة 
جيال الحاالي وتحفاظ حصاة األجياال القادماة حتاى ال تاأت  وال مستدامة تحقق العي  االستقرار والعي  الكريم لل

تجد شيئا يساعدها على العي  الكريم، وفي الوقت نفسه مناع تادمير البيئاة فاالمالحظ إن للانفط والغااز والتعادين 
 تأثيرات جانبية سلبية نتيجة لالستخدام المفرط والعشوائي التي تقوم به البشرية عن وعي أو غير وعي. 
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 ل األولالفص

 مقدمة الدراسة 
 توطئة:

تعد الموارد المتأتية من الصناعات االستخراجية في اليمن أهم دعائم الكيان االقتصادي حيث تشكل نسبة كبيارة 
من الدخل المحلاي، والتاي تمثال الثلاث مان مكوناتاه وتغطاي ثلثاي الموازناة العاماة للدولاة، وباالنظر لهاذا الادور 

الضااروري أن يجااري اسااتثمارها بشااكل سااليم واقتصااادي لتحقيااق عوائااد ثابتااة الكبياار الااذي تلعبااه ف نااه ماان 
ومضمونة، كما أنها تلعب دوراً أساسياً في تهيئاة األماوال الضارورية إلعاداد وتنفياذ بارامج األعماار والتطاوير 

 االقتصادي. 
م، 27/2/5024رئي  الجمهورية عبد ربه منصور أكد خالل اجتماعه مع قياادات وزارة الانفط والمعاادن فاي 

على أهمية تنمياة الماوارد النفطياة والغازياة لتلبياة احتياجاات البلاد المتزايادة، وتوسايع رقعاة االساتثمار فاي هاذا 
القطاا الهام الرافد لالقتصااد الاوطني وبماا يساهم فاي تحرياك عجلاة التنمياة فاي الايمن وتلبياة احتياجاتهاا خاالل 

 المرحلة الراهنة. 
اجية فاي الايمن الانفط والغااز . . وهاي تسااهم مسااهمة كبيارة فاي النااتج القاومي، وتتضمن الصناعات االساتخر

إضافة إلى مساهمة متواضعة من قطاا المعادن والذي يعد قطاعا واعدا لاو تام تنشايطه واجتاذاب االساتثمارات 
 المحلية والخارجية. 

ة العاماة للدولاة يجعال االقتصاادي إن أهمية هذه الماوارد وحجام مسااهمتها الكبيارة فاي النااتج المحلاي والموازنا
اليمناي شااديد الحساساية ألي تغيياار فاي هااذه الماوارد ساالبا أو إيجاباا ااماار الاذي يتطلااب االساتخدام األمثاال لهااذه 

 الموارد وإتباا سياسات الحكم الرشيد. 

 أهداف الدراسة:  

االستخراجية في اليمن"، وخالل  تهدف هذه الدراسة الموسومة بعنوان "شفافية اإليرادات المتأتية من الصناعات
 -فترة الدراسة الزمنية المحددة بالوصول إلى ااتي:

 رسم صورة عن دورة حياة الصناعات االستخراجية.  -
 تحديد أهم أس  ومعايير الشفافية العالمية المطبقة في مجال الصناعات االستخراجية.  -
 رسم صورة عن العقود في الصناعات االستخراجية في اليمن.  -
 تحديد اإليرادات المتأتية من هذه الصناعات ونسبة مساهمتها في الناتج القومي والموازنة العامة للدولة.  -
 عمل قوائم بالشركات العاملة في هذا القطاا ونوعية أنشطتها.  -
 تحديد نفط الكلفة.  -
 وضع توصيات تهدف إلى تحقيق االستفادة من هذه الموارد وتطويرها.  -

 

 أهمية الدراسة:
تضح أهمياة هاذه الدراساة مان أنهاا تلقاي الضاوء علاى ماوارد اقتصاادية تلعاب دورا رئيسايا فاي عملياة التنمياة ت

الشاملة وتوفير فرص لمجاالت عمل مختلفة ذات جدوا اقتصادية، إيجااد فارص عمال ومكافحاة البطالاة، وفاي 
ة عان تنمياة الماوارد األخارا، الوقت نفسه تمثل المورد الرئيسي للخزانة العاماة فاي ظال عجاز الحكوماة اليمنيا

األمر الاذي يساتدعي الوقاوف علاى حقيقاة هاذه اإليارادات وكيفياة اساتخدمها، وهال يتماشاى ذلاك ماع مقتضايات 
 االستخدام الرشيد للموارد والوصول إلى التنمية المستدامة. 

 نطاق الدراسة:
 - 5002منااي فساايأخذ الفتاارة ماان سااوف يأخااذ النطاااق الجغرافااي للدراسااة الجمهوريااة اليمنيااة، أمااا النطاااق الز

م، وما قبل هذه الفترة عبارة عن توثيق تاريخي وما بعدها للمقارناة خاصاة فاي مجاال تطاور السياساات 5025
 واإلجراءات وترشيد استخدام هذه الموارد. 
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 معوقات الدراسة:
 -تتمثل أهم معوقات هذه الدراسة في ااتي:

 صناعات االستخراجية بصفة عامة. ضعف الشفافية في المجاالت المرتبطة بال -2
ال يفرد حيزا إحصائيا لهاذه الماوارد فاي الموازناات العاماة بال تادمج ضامن اإليارادات والنفقاات بشاكل  -5

 عام. 
 تضارب األرقام في النشرات اإلحصائيات الحكومية.  -7
جاال جماع ندرة الدراسات في هذا المجال نتيجة لنفور الباحثين بسبب الصعوبات التي يواجهونهاا فاي م -4

 البيانات. 

 منهجية الدراسة:
تعتمد هذه الدراسة في إنجاز العمل على األساليب المكتبية، واإلحصائية، واألسالوب الوصافي ووصاف الحالاة، 

 وتعتمد هذه الدراسة في مصادر البيانات على:
  .تقارير اللجان البرلمانية بمجل  النواب 
 ة النفط والمعادن، البنك المركزي لليمني(. تقارير الجهات الرسمية )وزارة المالية، وزار 
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 لمكافحة الفساد(. 
  .التقارير الصادرة من المجل  اليمني للشفافية في الصناعات االستخراجية 
  والدراسات. التقارير الصادرة من مراكز األبحاث 
  .التقارير الدولية 
  .المراجع العلمية 
  .الوثائق 
  .ما ينشر في الصحف والمواقع اإللكترونية 
  .المقابالت التي سيقوم بها الباحث 

 مصطلحات الدراسة:
 الجمهورية: الجمهورية اليمنية.  -2
 مجل  النواب: السلطة التشريعية في اليمن.  -5
 تنفيذ بها والمناط وهي الهيئة الممثلة بجميع مستوياتها الشعب،الحكومة: حكومة الجمهورية اليمنية،  -7

 صالحه.  تصب في التي المهام
 الوزارات: الوزارة ذات العالقة بالدراسة وهي وزارة النفط والمعادن، وزارة المالية.  -4
 الوزارة: وزارة النفط والثروات المعدنية. والتي عدلت الحقا إلى وزارة النفط والمعادن.  -2
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 الشركات النفطية: الشركات الوطنية واألجنبية العاملة في استكشاف وإنتاج النفط والغاز.  -22
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 وغير الفلزية. 
 ية للغاز ، التي حلت بدال عن المؤسسة اليمنية للغاز. الشركة اليمنية: الشركة اليمن -27
 الشركة: الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسيل.  -24
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 الفصل الثاني

 ماهية الصناعات االستخراجية 
 توطئة:

ة، وتتمثل بكافة العمليات التقنية المرتبطة باستخراج المواد الصناعات االستخراجية هي فرا من فروا الصناع
األولية من سطح األرض وباطنها، والتي تعد موارد طبيعية لم يكن لإلنسان أي جهد في خلقها بل هي موجاودة 
في كثيرا من األماكن بنسب متفاوتة، وتتصف بأنها قابلة للنضاوب وغيار قابلاة للتجادد أو التعاويض مثال الانفط 

 غاز والمعادن المختلفة، أو التي تتطلب جهودا كبيرة ومكلفة لتعويض بعضها كالثروات البحرية والغابات. وال

 لماذا التركيز على الصناعات االستخراجية: 
تركز حاليا دول العالم والمنظماات الدولياة علاى هاذه الصاناعات وعلاى شافافية اإليارادات المتأتياة منهاا وعلاى 

موارد، ألنها تعد مرتعاً للفساد والنهب وبخاصاة فاي الادول األقال نماوا المنتجاة والمصادرة كيفية استخدام هذه ال
وبالاذات األجنبياة  -لها، حيث يبرز للعلن ما يرافق عمليات استخراج النفط والغاز والمعادن مان قبال الشاركات 

ف مراحال هاذه الصاناعة من عمليات نهب منظمة وواسعة، إذ أن إخطبوط الفساد يمتد بأذرعه فاي مختلا -منها 
من االستخراج مرورا بالتكرير وانتهاء بالتصدير، وزيادة على ذلك تتعارض البيئاة للتلاوث الواساع الاذي يادمر 

 الحياة الطبيعية ويجعلها غير صالحة للزراعة بالذات. 

 دورة حياة الصناعات االستخراجية:
راحل تبدأ مان المساح إلاى التصادير مارورا بعملياات تمر دورة حياة الثروات النفطية والغازية والمعدنية بعدة م

مختلفة تتمثل باالستكشاف للمناطق المتوقع وجود مكاامن لهاذه الثاروات فيهاا، ثام اإلنتااج والتكريار والتصادير، 
ويعد النفط والغاز أحد أهم هذه الموارد فاي العصار الحاديث لماا لاه مان أهمياة فاي الحيااة نتيجاة الساتخداماتهما 

ختلفة، وللتأثير الكبير على اقتصاديات بلدان العاالم ككال ساواء المنتجاة لاه أو المساتهلكة، وفاي تولياد الكثيرة الم
 اإليرادات، إضافة إلى الموارد المعدنية الفلزية وغير الفلزية. 

 (:1أوال: النفط)
، ويطلق عليه ( كلمة مشتقة من األصل الالتيني "بيترا" والذي يعني صخر، "أوليوم" تعني زيتPetrol) النفط
الذهب األسود، وهو عبارة عن سائل كثيف، قابل لالشتعال، بني غامق أو بني مخضار، وتركيبتاه عباارة  أيضا

الثمينااة كيميائيااا، ولكنااه يختلااف فااي مظهااره  األلكانااات ، وخاصااة ماان سلساالةالهياادروكربونات خلاايط معقااد ماان
 وتركيبه ونقاوته بشدة بحسب مكان استخراجه. 

ات هااي البناازين والسااوالر والمااازوت ويسااتخدم الاانفط بعااد إجااراء عمليااات التكرياار عليااه وتحويلااه إلااى مشااتق
والكيروسين والقار، في كثير من مجاالت الحياة بحيث أصبح مان الصاعب االساتغناء عناه، كوناه يعاد المصادر 

 الرئيسي للحرارة والدفء والحركة، ومن استخداماته:
 ذات األهمية القصوا للحياة العصرية.  الطاقة الكهربائية إنتاج -
وكثياار ماان األدوات  واللاادائن ومبياادات الحشاارات األساامدة المنتجااات، بمااا فيهااا المااادة الخااام لعديااد ماان -

واألنابيب واألقمشة والنايلون والحريار االصاطناعي والجلاود االصاطناعية واألدوياة البالستيكية والرقائق 
 والمطاط واألصباغ واألصماغ، وغيرها. . المعتمدة على صناعة البيتروكيمائية. 

 رصف الشوارا باإلسفلت.  -

 مصادر النفط:

قديماة فاي الغاباات التاي كانات خاالل العصاور الجيولوجياة ال -كما يؤكاد علمااء الجيولوجياا  -تكون النفط الخام 
والنباتاات المائياة، ونتيجاة  والعوالاق موجودة وبكثرة في بعض أنحاء الكرة األرضاية، ومان العضايات البحرياة

                                                           
1 - https://www. google. com/search?q،http://ar. wikipedia. org/wiki  ،https://sites. google. 

com/site/peetroly/all/32 ،http://ar. wikipedia. 
org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7 ،

https://sites. google. com/site/sypeteng/research/3 ،http://www. qalqilia. edu. ps/mesp. htm 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%83%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%83%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
https://sites.google.com/site/peetroly/all/32
https://sites.google.com/site/peetroly/all/32
https://sites.google.com/site/peetroly/all/32
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7
https://sites.google.com/site/sypeteng/research/3
https://sites.google.com/site/sypeteng/research/3


 الشفافية في الصناعات االستخراجية

 

 04صـــــ 

 

وزيادة الضغط عليها فقد تحولت ماع مارور مالياين السانين  تحت الطبقات األرضية المواد العضوية لوقوا تلك
 تفادة منه ولكن بشكل مفرط. إلى ذهب أسود يتسابق عليه العالم لالس

 اكتشاف النفط:
عرفت البشرية النفط قديما فقد استخدمه النا  منذ آالف السنين، حياث اساتخدم قادماء المصاريين القاار لتغلياف 
ار الثااني ملاك العاراق القاار لبنااء الجادران  المومياوات، وفي القرن السابع قبل الميالد استخدم الملك نبوخاذ نصر

قباال القاارن الرابااع  فااي مدينااة باباال عاصاامة دولتااه حينااذاك، وفااي الصااين تاام حفاار أول بئاار ورصااف الشااوارا
 . الملح الميالدي، وكان يتم إحراق النفط لتبخير الماء المالح بغرض إنتاج

وعرف العرب والمسلمون النفط مناذ القارن الثاامن المايالدي، واتخاذوا مناه عالجاا لإلنساان والحياوان، كماا تام 
عاصمة الدولة العباسية بالقار، الذي كان يتم إحضاره مان ترشاحات الانفط فاي  بغداد رصف الطرق الجديدة في

إنتاجاااه  بأذربيجاااان تاساااع المااايالدي بااادأت حقاااول الااانفط فاااي بااااكوالمنااااطق القريباااة منهاااا، وفاااي القااارن ال
ألول ماارة، وكااان يااتم حفاار حقااول قريبااة ماان سااطح األرض للحصااول عليااه، ووصااف ذلااك  اقتصااادية بطريقااة
فاي القارن الثالاث عشار المايالدي، الاذي وصاف  في القرن العاشر المايالدي، ومااركو بولاو ماسودي الجغرافي

 بار بأنها مثل حمولة مئات السفن. النفط الخارج من هذه اا

م، عثر المستوطنون الجادد علاى كثيار 2020وقد استخدم الهنود الحمر النفط الخام كوقود ودواء، وبحلول عام 
من النفط في نيويورك وبنسلفانيا وفرجينيا الغربية، وأنتجت بعض اابار التي حفرت من أجل الملح النفط، وقد 

كن آخرين وجدوا له بعض الفوائد، وبعد عدة سنوات روج صامويل م. كيار، وهاو انزعج صانعو الملح منه، ول
 صيدالني من بتسبيرج للنفط على أنه عالج لكثير من األمراض. 

وجاء التقدم الهام الستخدام النفط في أربعينيات القرن التاسع عشر الميالدي، عندما اكتشف الجيولاوجي الكنادي 
افين"  حيث فتح الطريق لتقطير هذا الوقاود مان الفحام الحجاري أو الانفط، وتام إبراهام جسنر الكيروسين "البار

 استخدمه بصورة واسعة في الفواني  ما أدا إلى ارتفاا قيمته بسرعة. 

 :عمليات تولد النفط

 تقوم نظرية توليد النفط على ضرورة توفر  

 عدة شروط لتشكل المصيدة النفطية، وهي:

 وجود الصخر المولد للنفط.  -

 وجود الصخر الخازن.  -

 توفر المسامية والنفاذية  -

 المناسبة. 

 وجود صخر مانع لهروبه.  -

وهو ما يعمل على تشكل المصيدة التي تعمل على تكون حقول النفط، وهناك العديد من المصايد منها المصاايد  
 التركيبية والمصايد الستراتغرافية. 

 

:مراحل استكشاف وإنتاج النفط  

أو الحقول  الخطوات التي يتم القيام بها في عمليات استكشاف النفط للوصول إلى المصايد هناك العديد من

 النفطية وهي:

 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%84%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%AF_%D8%B5%D9%88%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%84%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%AF_%D8%B5%D9%88%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%85
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تكشاافات القاعاادة البلوريااة. . . الااد( باسااتخدام  -فصاال الوحاادات البنيويااة األساسااية )الحااوض الرسااوبي -2
شاسعة بكلفة اقتصادية  المسوحات الجاذبية والمغنطيسية وأحيانا الكهربائية، وذلك ألنها تغطي مساحات

 رخيصة. 

 القيام بمسوحات تفصيلية جاذبية ومغناطيسية لتحديد تراكيب الحوض الرسوبي.  -5

القيام بمسح اهتزازي إقليمي تبعا لنتائج المسح الجاذبي، ويليه مسح اهتزازي تفصيلي في المنطقة التاي  -7
وتحدياد موقاع  ء الخريطاة التركيبياةنتج عنها مقاطع اهتزازية تحتوي على تفاصيل بنيوية، ثم ياتم إنشاا

 البئر األولى عليها. 

 القيام بعملية الحفر.  -4

فاوق التركياب لتحدياد تفاصايله  3Dوعند ظهور النفط بعد الحفر يتم القيام ب جراء مسح اهتزازي ثالثاي األبعااد
 -البنيوية، وذلك لتحقيق األهداف ااتية:

 تحديد شبكة اابار التطويرية.  -أ
 بار بدقة. تحديد موقع اا -ب
 تحديد شبكة اابار اإلنتاجية.  -ج
 تجنب حفر اابار الجافة أو تقليل عددها إلى الحد األدنى.  -د
 إنتاج أكبر كمية نفط من التركيب، وتحقيق إنتاجية أكبر لآلبار.  -ه
 تخفيض الفترة الزمنية لوضع الحقل في اإلنتاج.  -و
 تقليل الكلفة وبالتالي تعظيم األربا .  -ز

لحقل لعدة أعوام يتم إجراء مسح اهتزازي رباعي األبعاد لتحديد المخزون النفطي المتبقاي خلاف وبعد استثمار ا
 منطقة اجتيا  الماء. 

 حفر أبار النفط:

حار  السكك الحديدية المتقاعد أدوين ل. دريك بحفر بئر قرب تيتوسفيل بوالية بنسلفانيا  م قام2829في العام 
 ة إلدارة المثقاب. األمريكية بواسطة آلة بخارية قديم

ويعااد الحفاار الوساايلة الوحياادة للتأكااد ماان وجااود مكااامن الاانفط، ممااا يتطلااب الدقااة فااي اختيااار مواقااع حفاار آبااار 
  االستكشاف وتقويم الحقل، ومزاياه أنه يحدد:

تتابع الطبقاات التاي يجاري اختراقهاا وسامكها وصافاتها  -
 وامتدادها األفقي. 

 ئر وإنتاجيته المتوقعة. تحديد حجم النقط المخزون في الب -

معدل االساتخالص المنتظار الاذي يارتبط بناوا المكمان  -
وطاقته الطبيعية التي تؤدي إلى تادفق الانقط والغااز فاي 

 تجويف البئر. 

وكلها تعد مؤشرات عملية علاى الجادوا االقتصاادية والفنياة 
اندة تحفر للحصول على مزيد مان للحقل، ويتحدد موقع وعمق البئر طبقا لنوعها سواء كانت استكشافية، أو مس

 المعلومات الجيولوجية، أو لتطوير الحقول. 

ويجااري الحفاار طبقااا لنوعيااات صااخور الطبقااات، وطبيعااة تماسااها سااويا، وتقااديرات الساامك التقريبااي، التحديااد 
نتهااء مان المبدئي لعمق اابار، وأقطار وأطوال مقاطع الحفر، وأناواا أنابياب التبطاين التاي ياتم إنزالهاا بعاد اال

حفاار هااذه المقاااطع، وأنااواا طااين الحفاار المسااتخدم فااي كاال مقطااع. وقباال الحفاار تحاادد القياسااات المطلوبااة ماان 
كهربائية وإشعاعية وصوتية وحرارية، وأعماقها، والمقاطع المطلوب اختبارها وأخذ العينات منها، سواء كانت 

دياد نوعياات الصاخور ومسااميتها ونافاذيتها، إلاى من الصخور الفتاتية المجروشة أو من اللباب أو السوائل، لتح
 جانب اختيار مانعات االنفجار التي تركب على فوهة البئر. 
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 إنتاج النفط:
يتم في الغالب إنتاج النفط من خاالل حفار آباار تصال إلاى المكاامن التاي تقاع فاي بااطن األرض للحصاول علاى 

لبخار، أو مخلوط الغازات المختلفة للمكمن إلبقااء معدل استخراج اقتصادي، وفي بعض اابار يتم ضد الماء، ا
الضغط في المكمن وعندها يبدأ النفط في الخاروج إلاى  معدالت االستخراج االقتصادية مستمرة من خالل زيادة

، األرض فغالبا ما يكون متواجدا تحت ضغطه الطبيعي تحت الغاز الطبيعيالسطح تحت تأثير هذا الضغط، أما 
فقط مان  %50لتوصيله بشبكة األنابيب إلى مستودعات التخزين، و رأ  البئر الصمامات ويتم وضع عددا من

 النفط يمكن استخراجه بهذه الطريقة. 

( N2أو غااز اازوت ) CO2 وثاني أكسيد الكرباون وتستخدم تقنية إعادة حقن الغاز الطبيعي، والحقن بالهواء
 من المكمن.  %72إلى  52معا المبدئية واإلضافية على استخراج ما يقرب من  في المكمن، وتعمل الطريقتان

وأهمية الحقن تكمان فاي أن كمياات هائلاة مان الانفط تقباع 
في مساامات وشاقوق المكاامن النفطياة، وقاد قاام ساتراون 

م، بتجرباااة ناجحاااة هاااي األولاااى إذ أظهااارت 2924عاااام 
بوعااة مت ثاااني أكساايد الكربااون النتااائج أن حقاان دفعااة ماان

 بحقن مياه تؤدي إلى مردود أفضل. 

ونتيجة لعملية الحقن تحت الضغط العالي، يصبح النفط 
خلف الجبهة أغنى تدريجياً بالمركبات الوسطية التي يمتصها من الغاز المحقون حتى يصل إلى تركيب معين 

سب المركبات اإلسفلتية يصبح عندها قادراً على الحركة وفي هذه الحالة ال يوجد نفط متبقي )يفترض عدم تر
والمكونات الثقيلة بواسطة األلكينات الخفيفة على عك  حالة حقن الغاز تحت الضغط العالي والذي يكون فيه 

 النفط الثقيل المتكون غير قابل لالستخالص. 

تقنيات  وعندما يصبح الضغط غير كافيا لدفع النفط للسطح يتم عندها استخراج الجزء المتبقي في البئر باستخدام
 electrical submersibleمختلفة كالضد بالطلمبات مثل الطلمبات المستمرة، وطلمبة األعماق الكهربية )

pumps ESPs .لرفعه إلى السطح ) 

وعندما ال تستطيع كل من الطريقة المبدئية واإلضافية على استخراج النفط، يتم استعمال طرق اساتخراج الانفط 
( ولكان بعاد التأكاد مان جادوا Thermally-enhanced oil recovery methodsالمحسان حرارياا )

استخدام هذه الطريقة اقتصادياً، وما إذا كان النفط الناتج سيغطي تكااليف اإلنتااج واألرباا  المتوقعاة مان البئار، 
حالاة كما يعتمد أيضا على أسعار النفط وقتها، حيث يتم إعادة تشغيل اابار التي قد تكون توقفت عن العمل فاي 

ارتفاا أسعار النفط، وهي الطريقة الثالثة فاي ترتياب اساتخراج الانفط، والتاي تعتماد علاى تساخين الانفط وجعلاه 
 أسهل لالستخراج. 

، التوليااد الماازدوج وحقاان البخااار هااي أكثاار التقنيااات اسااتخداماً فااي الطريقااة الثالثااة، وغالبااا مااا تااتم عاان طريااق 
تم حقناه باستخدام توربينة غاز إلنتاج الكهرباء واستخدام الحرارة المفقودة الناتجاة عنهاا إلنتااج البخاار، الاذي يا

للمستودا، وهذه الطريقة تستخدم بكثرة لزيادة إنتاج النفط في وادا سانت واكين الذي يحتوا على نفاط كثافتاه 
، وهناك تقنية أخرا وفيها يتم إحراق النفط لتسخين الواليات المتحدة من إنتاج %20عالية، والذي يمثل تقريبا 

مان  %22 - 2النفط المحيط به، وأحيانا يتم استخدام المنظفات لتقليل كثافة النفط، ويتم استخراج ما يقرب مان 
 النفط في هذه المرحلة. 

ألرض بأعماق كبيرة وفاي منااطق خاارج نطااق الستخراج النفط من باطن ا التصديع الهيدروليوهناك أسلوب 
 وصول ااالت التقليدية. 

 احتياطيات النفط الخام:
تتفاوت االحتياطيات الكامنة في باطن األرض من النفط الخام من دولة إلى أخرا، وتشير اإلحصائيات إلاى أن 

والكويت واإلمارات وفنازويال  البلدان التي تقبع على بحيرات نفطية هائلة هي السعودية وكنداء وإيران والعرق

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%A7%D8%B2_%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%A7%D8%B2_%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%B6
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%B6
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%85%D8%A7%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%85%D8%A7%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B9%D8%B4%D9%8A%D9%82%D8%A9_%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9_%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B9%D8%B4%D9%8A%D9%82%D8%A9_%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9_%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D9%8A%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D9%8A%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%D9%8A&action=edit&redlink=1
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وروساايا وليبيااا ونيجيريااا وكازاخسااتان والواليااات المتحااادة األميركيااة والصااين وقطاار والمكساايك والجزائااار 
 والبرازيل. 

 التنقيب في أعماق البحار والمحيطات:
ي التنقياب اتجهت صناعة النفط منذ فترة للتنقيب في البحار والمحيطات وفي السانوات األخيارة إلاى األعمااق، أ

فااي الحقااول النفطيااة الواقعااة دون ال ألااف متاار أو أكثاار تحاات سااطح البحاار باسااتخدام الغواصااات، ذات الااتحكم 
، والتااي تكااون قااادرة علااى إقامااة التجهياازات المعقراادة remotely controlled robotاإلنساااني عاان بعااد 

وط العالياة الساائدة فاي قيعاان البحاار والالزمة للحماية من االنفجاارات، وللاتحكم فاي جرياان الانفط تحات الضاغ
 ولمنع الغاز الطبيعي من التجمد حتى ال يؤدي إلي انسداد خطوط األنابيب. 

إن استخراج النفط مان تحات المحيطاات العميقاة ماازال مكلفااً للغاياة، ولكان التطاورات التقنياة والحاجاة للوقاود 
أت العدياد مان الشاركات العمالقاة العاملاة فاي هاذا قادت إلى موجة جديدة من االستكشافات في هذا المجال، وباد

المجال بالعمل في األعماق البعيدة حيث من المتوقع وجود كميات اقتصادية وفي المقابال زياادة الطلاب العاالمي 
 على النفط مما يجعل من هذه العمليات مربحة وذات جدوا اقتصادية. 

 البلدان األعلى إنتاجية: 
المنتجة للانفط علاى إنتااج الانفط الخاام، والبلادان األكثار إنتاجاا فاي الوقات الحاالي هاي تتفاوت مقدرة دول العالم 

الواليات المتحدة األمريكية والسعودية وروسيا والصين وإيران وكندا واإلمارات والمكسيك والبرازيل والكويت 
اجااا وخاصااة فااي الساانوات والعااراق ونيجيريااا وفناازويال والناارويج والجزائاار، وتعااد الاايمن ماان البلاادان األقاال إنت

 األخيرة حيث تراجع إنتاجها النفطي بشكل كبير. 

 تصنيف النفط:
 -يصنف خام النفط وفقا لالتي:

 غرب تكسا  . برنت(. طبقا لمكان المنشأ ) -

 عن طريق وزنه النوعي.  -

 ثقيل(.  كثافته )خفيف. متوسط، عن طريق -

ون بعملياات التكريار فاالحلو الاذي توجاد فياه حلو أو مسكر ، وتطلق علياه هاذه التسامية مان قبال مان يقوما -
الكبريت، والمار الاذي توجاد فياه كمياات كبيارة مان الكبريات، ويتطلاب مزياد مان التقطيار  كميات قليلة من

 للحصول على المواصفات القياسية لإلنتاج. 

بحااوض شاايتالند  نينيااان ونظااام برناات نااوا ماان الزيات ماان حقااول 22والااذي يحتااوا علااى  مازيج برناات، -
 .  الشرق األوسط ،أفريقيا ،أوروبا من الشرقي، وبصفة عامة إنتاج النفط

 . مريكاأ ( لزيت شمالWest Texas Intermediate WTIوسيط غرب تكسا  ) -

 المكسيك.  اسم  -

 لزيت الشرق األوسط.  الباسيفيك-أسيا خام دبي كعالمة استرشادية لمنطقة -

 ماليزيا، يستخدم كمرجع للنفط الخفيف في منطقة الشرق األقصى.  تابي  من -

 أاندونيسيا، يستخدم كمرجع للنفط الثقيل في منطقة الشرق األقصى.  مينا  من -

 تسعير النفط:
سي على الظروف االقتصاادية الساائدة فاي العاالم، وهاو العامال األساساي فاي يعتمد الطلب على النفط بشكل أسا

أسعاره، ويؤدي ارتفاا أساعار الانفط إلاى انخفااض معادل النماو االقتصاادي العاالمي، كماا تاؤثر العوامال  تحديد
 السياسية واألمنية واألحوال والكوارث الطبيعية بشكل كبير على استقرار األسعار صعودا وهبوطا. 

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AA&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AA&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%8A%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%8A%D9%83%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%8A%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%8A%D9%83%D9%8A
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ثر تكلفة اإلنتاج على السعر بشكل كبير، كما تؤثر فيه كميات اإلنتاج واالستثمارات في هاذا المجاال، والتاي وتؤ
تعد من االستثمارات الكبيرة والمكلفة، كما أن لالزمات السياسية والحروب وعادم االساتقرار أثرهاا الباالغ علاى 

 استقرار األسعار. 

التكريار  مصاافي مان بنازين وماازوت وساوالر، إضاافة إلاى مقادرة ويعمل زيادة الطلب على المشتقات النفطية
 العمل بصورة منتظمة على التأثير البالغ على بقاء سعر النفط عاليا أو منخفضا. 

والغالبيااة العظمااى ماان كميااات الاانفط ال يااتم االتجااار بهااا فااي البورصااة ولكاان عاان طريااق التعاماال المباشاار بااين 
 (. Over-the-counter tradingالسماسرة )

وتحاول منظمة الدول المصدرة للنفط )األوبك( إبقاء سعر سلة األوبك بين الحدود العليا والدنيا، بزيادة أو تقليال 
ة األهمياة، وتشامل سالة األوباك عامل في غاي السوق اإلنتاج من الدول المنظمة لها، وهو ما يجعل من تحليالت

 من: األوبك مزيج من نفط الخام الثقيل والخفيف، وهي أثقل من برنت، دبليو تي أي، وتتكون سلة

 المملكة العربية السعودية.  النفط الخفيف -
 نيجيريا.  بونى نفط خفيف -
 دبي.  فاتح -
 فينزويال.  تيا جوانا اليت -

م. عندما ارتفعت أسعار النفط بشكل جنوني نهاية 5008عالمية عام وعلى سبيل المثل فقد حدثت أزمة المالية ال
دوالر فاي  200للبرميال إلاى دوالر 20م، حيث كسرت حواجز قياسية واستمرت في الصاعود مان 5000عام 

م، والاذي وصال إلاى 5008مان سانة  يوليو أعلى مستوياته في التاريد في شهر م، ثم وصل إلى5008مار  
دوالر للبرميل، لكن سرعان ما اتجه السعر نحو الهبوط بسبب المخاوف على الطلب العالمي  50. 240حوالي 

وانخفاض م، 5008من عام  أكتوبر في شهر أزمة الرهن العقاري نتيجة لركود االقتصادي العالمي الذي سببته
 دوالر للبرميل.  20السعر إلى 

ومع التحسن في مستوا االقتصاد العالمي وتجاوز األزمة المالياة فقاد عااودت أساعار الانفط الصاعود. . وساعر 
 م، يتجاوز المائة دوالر. 5024البرميل في العام 

 :  تكرير النفط الخام

تكرير النفط: هو تلك العمليات الضارورية التاي ياتم 
معالجة النفط الخاام، بتكساير هاذا األخيار من خاللها 

إلى مكوناته األصلية وإعادة ترتيبهاا وتصانيعها إلاى 
وياتم تكريار الانفط فاي  منتجات صالحة لالستعمال. 

المصااافي التااي تقااوم باسااتقبال الاانفط الخااام وتفاارز 
مااااواده إلااااى عاااادد كبياااار ماااان المنتجااااات النفطيااااة 

ووقااااااود  ،والااااااديزل ،كالجااااااازولين االسااااااتهالكية،
 ،والاااانفط األباااايض ،ووقااااود الساااايارات ،لطااااائراتا

 :بثالث مراحل متتابعة، وهي ويمر النفط داخل المصافي والمئات من المنتجات األخرا.  ،والقار
عالياة تبقاى أسافل  درجاة غلياان المختلفة بالحرارة، فالمركبات ذات : وفيها يتم فصل الموادالمرحلة األولى -

منخفضااة ترتفااع إلااى الباارج والمركبااات ذات درجااة غليااان 
 أعلى البرج وُتسحب منه. 

المرحلة الثانية: و يتم فيها إجراء بعض العملياات الكيميائياة  -
لتحوياال بعااض المركبااات الناتجااة ماان الباارج إلااى منتجااات 

 واللدائن.  مرغوبة كالبوليمرات البالستيك
المرحلاااة الثالثاااة: تنقياااة المنتجاااات النفطياااة مااان الشاااوائب  -

، واستخراج الغازات لالستفادة منها في وإعدادها لالستهالك
ات النفاثا مان الهيادروجين بقية عمليات اإلنتاج، ك نتاج غااز

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%87%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%87%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AB%D8%A7&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AB%D8%A7&action=edit&redlink=1
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 بالهيدروجين، حيث يتم االستفادة من آخر قطرة من النفط الخام.  التكسير دة منه في وحداتالثقيلة لالستفا

 :  لخامتصدير النفط ا

هي تلك العمليات المتمثلة بنقل النفط الخام مان الحقاول المنتجاة إلاى العماالء، مان ماواني التصادير المخصصاة 
 لذلك والتي تتطلب تجهيزات خاصة. 

ساعة،  54وتتمثل المهمة الرئيسية لعملية التصدير في الحصول على النفط الخام من جميع مراكز التجميع كل 
ستلم في خزانات لفصل المياه، ثم يتم التخلص من المياه المتراكمة قبل أن يتم تحميله على ويودا النفط الخام الم

 سفن التصدير عبر منافذ خاصة بالشحن. 

 البلدان األعلى استهالكا:
تعد الواليات المتحدة األمريكية بمفردها أعلاى الادول اساتهالكا للانفط، كماا أن الادول المتقدماة صاناعيا تساتهلك 

رة منه وهي أوروبا والصين والهند والبرازيل وكنداء والنمور األسيوية، ويزداد االستهالك فاي دول كميات كبي
 الشمال في فصل الشتاء بسبب الحاجة للتدفئة. 

 

 ثانياً: الغاز:
يعد الغاز مادة متطايرة غير سائلة وغير غازية ترتبط ب نتاج الانفط كوناه يكاون مصااحبا لاه فاي الحقاول، وياتم 

معه على ثالث حاالت فجزء منه يحرق في الجو وهو ما يعمل على تلويث البيئة واإلضارار بالكائناات  التعامل
الحية، والثاني بحقنه في الحقول لزيادة إنتاج النفط الخام، والجزء الثالث بتحويله إلى مصانع متخصصة إلعادة 

في تولياد الكهربااء بالمحطاات الغازياة، وقاد نقله إلى مواقع االستهالك المحلية والخارجية ويستخدم حاليا بكثرة 
شاعر العااالم بأهميااة هاذا األساالوب فااي إنتااج الكهرباااء بعااد المخااطر التااي ترتباات علاى انهيااار المفاعاال النااووي 
الياباني بعد زلزال الذي أصاب هذا البلد إضافة إلى استمرار ارتفاا أسعار النفط وبدء نضوبه في بعض البلدان 

 الم في تنويع مصادر الطاقة. المنتجة ورغبة الع

 الدول المنتجة للغاز:
م، وتعاد روسايا وإياران مان 2924كانت أول عملية تجارية لصناعة وتصدير الغااز المساال فاي الجزائار عاام 

الدول الكبيرة في اإلنتاج ولكن دولة قطر غيرت الموازين بسب حقولها الكبيرة وسيطرتها على ما يقاارب ثلاث 
ضاافة لبنياة متكاملاة لإلنتااج والتصادير، والمتوقاع تضااعف الطاقاة اإلنتاجياة مان الغااز خاالل اإلنتاج العالمي إ

السنوات القادمة نتيجة تناف  الدول على االستكشاف واإلنتااج لتغطياة احتياجاتهاا بالدرجاة األولاى وفاي الوقات 
ي مصاادر الطاقاة نفسه الحصاول علاى حصاة مان الساوق العالمياة، وهاو ماا سايؤدي إلاى زياادة حصاة الغااز فا

 وتخفيض أسعاره ليكون في متناول المستهلكين. 

وتبلغ أسعار الغاز حاليا أربعة عشر دوالر أمريكي للمليون وحدة حرارية، ولكن الدول المنتجة لن تتجه لحرب 
أسعار فمصلحتها تقتضي وجود أسعار مالئمة للمنتجين والمستهلكين، وفي الوقت نفسه تشجع على االستكشاف 

 نتاج وزيادة حصته في مصادر الطاقة وتشجيع االنتقال إليه كطاقة نظيفة. واإل

 نمو الطلب العالمي على الغاز:
يمثل نمو الطلب العالمي على الغاز الطبيعي األعلى بين مصادر الطاقة نظرا لسعره المانخفض مقارناة بأساعار 

ت المكتشفة منه تزداد سنويا، وتتراو  نسبة هاذا النفط إضافة إلى أنه مصدر أقل تلويثا للبيئة من النفط، والكميا
 52في المائة، وهو ما ينعك  على حصته في مكونات مصادر الطاقة والتي بلغت نحو  2. 5النمو بما يقارب 

فاي المائاة  52م، وتتوقاع وكالاة الطاقاة العالمياة أن يساتحوذ علاى 5020في المائاة مان الطاقاة المساتهلكة عاام 
 م. 5072بحلول 

م أكثار مان 5025راسة لشركة إكسون موبيل فأن تكلفة إنتاج كيلاووات الكهربااء بلغات فاي أمريكاا عاام وفي د
سنت ومان الفحام  2. 0سنت للطاقة النووية، ومن الغاز  2. 8سنتا والريا  تسعة سنتات للطاقة الشمسية و 27

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AD%D9%84%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AD%D9%84%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D9%8A
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ماا لام يكتشاف العاالم وساائل  سنتا، ولذلك سوف يستمر نمو الطلب العالمي على الغاز الطبيعي بشكل ثابات 22
 أخرا أقل كلفة لتوليد الكهرباء. 

وتختلف أسعار الغاز في البلدان المنتجة والمستهلكة، وقد تأثرت كثيرا بكثرة إنتاج الزيت والغاز الصاخري فاي 
ر  الادول الواليات المتحدة األمريكية، وهو ما يهدد النفط الخام أيضا فقد قفز هذا البلد السنة الماضية ليتباوأ عا

المنتجة للنفط متجاوزة السعودية كما أنها تشجع حالياا علاى إنتااج الغااز الصاخري والمنافساة فاي تصاديره إلاى 
 أسواق االستهالك العالمية. 

 النفط والغاز في اليمن:
تمثل اليمن منتج صغير للنفط والغاز نظرا للكمياات المحادودة المكتشافة وخاصاة وتوزعهاا فاي محافظاة ماآرب 

جة الرئيسية فشبوة فحضرموت، أما محافظة الجوف فالمؤشرات تؤكد وجود الغاز والانفط ولكان تضاارب بالدر
التصااريحات وعاادم الشاافافية والفساااد المستشااري فااي الاايمن بصاافة عامااة وفااي قطاااا الصااناعات االسااتخراجية 

الجاوف بالاذات ووزارة النفط والمعادن بصفة خاصة ال تمكن من وضع تصور حقيقاي عان ماا تحتوياه الايمن و
 من ثروات في ظل معلومات عن تدخل الشقيقة السعودية لمنع اإلنتاج حتى ال يحدث هجرة للنفط من أراضيها. 

حيث ظهر مصااحبا للانفط المستكشاف فكانات شاركة هنات  28ومشكلة الغاز في اليمن بدئت في مآرب القطاا 
از عان إقامااة المعاماال الكافيااة إلنتاااج الغاااز تقاوم باا حراق كميااات كبياارة منااه فاي ظاال عجااز الشااركة اليمنيااة للغاا

المنزلي مما سأهم على بروز أزمات استمرت لسنوات طويلة. . وال زالت مستمرة مما دفع بالحكومة لالستيراد 
وأحيانا للتسول من دول الجور في معادلة تنم عن الفساد الصريح غاز محلي يحرق ومساؤولون يتساولون مثلاه 

 من دول الجوار. 

أن رسا العقد المشبوه على شركة توتال سافر نائب رئي  الجمهورية حينها عباد رباه منصاور إلاى قطار وبعد  
وخالل جلسات المباحثات طلب من القطريين عدم التنااف  فاي أساواق الغااز ويقاول المصادر الاذي فضال عادم 

قاد اساتكملنا البنياة األساساية ذكر اسمه أن القطريين قالوا له: "ولكن على ماذا فاأنتم لام تبادؤون بعاد، آماا نحان ف
 وجاهزين لإلنتاج والتصدير. . ". 

بالمائة من رأسمال مجموعة توتال الفرنساية الشاركة التاي تحظاى  5وقد أقدمت دولة قطر على شراء ما نسبته 
م، وكانت صحيفة ليكو اليومية  5025بنصيب األسد من الغاز اليمني، وتفوق قيمة هذه الحصة الملياري يورو 

تيلاي  -تخصصة في االقتصاد قد نقلت عن وزيرة الخزانة الفرنسية فااليري بيكاري  ردا علاى أسائلة قنااة ايالم
حول شراء قطر نسبة في شركة توتاال "اعتقاد أن شاركاتنا بحاجاة الياوم إلاى االساتثمار وبحاجاة إلاى رسااميل، 

 (. 2)"في شركة فرنسية كبرا بالمائة من رأ  مال توتال وال يتعلق بامتالك قدرة قرار 5األمر يتعلق ب

فجااأة ارتفااع الحااديث عاان البحياارة النفطيااة التااي تنااام عليهااا المحافظااة وتحركاات شااركة المملوكااة للدولااة صااافر 
أكملات الشاركة حفار فقاد المسؤولة عن هذا القطاا الستكشااف وكانات المعلوماات تظهار وجاود كمياات مبشارة 

الممتاد مان محافظاة ماآرب إلاى محافظاة الجاوف  28فاي قطااا  البئر االستكشاافية األولاى فاي المنطقاة الغربياة
"بمنطقة الخساف"، بنااًء علاى دراساات جيولوجياة ومساوحات زلزالياة ثالثياة األبعااد قامات بهاا الشاركة خاالل 
السنوات الماضية، وأكد نائب المدير التنفيذي لشركة صافر المهند  سايف الشاريف، باأن نتاائج مجساات البئار 

جود عدة نطاقات هيدروكربونية في تكوين الم وتم اختباار أول نطااق، وبينات النتاائج األولياة األولى أظهرت و
مليون قدم مكعب من الغاز بمعدل يومي، مشيرا إلى  2اكتشاف غازي في هذا النطاق حيث أنتجت البئر حوالي 

بونية األخرا في البئار فاي أن التقييم ال يزال في مراحله األولى وستواصل الشركة اختبار النطاقات الهيدروكر
 (. 3األيام القادمة)

ويؤكد الخبير النفطي المهند  عبد هللا عبد الملك الجماعي، مشرف منشأة أسعد الكامل، ومشرف منشأة الوحدة 
المركزية في صافر ونظير كبير القائمين بأعمال التشغيل النفطي لمرافق اإلنتاج المختلفة في ماآرب ماع شاركة 

أن اليمن تمتلك مخزونا نفطيا كبيرا على غرار الساعودية والحقيقاة النفطياة فاي ماآرب بأبعادهاا  (،4هنت سابقا)

                                                           
 . (html. net/show1324359. http://sahafah)/ متابعات 0202كانون الثاني -يناير 02 وفاق بر  االثنين - 2
3 - htm. 72687-net/portal/news. althawranews. http://www 

4 - http://mobile. yemen-press. com/news27562. html )نقال عن صحيفة األهالي اليمنية( . 

http://mobile.yemen-press.com/news27562.html
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التاريخية المترسبة على خلفية العمليات النفطية الوهمية المستمرة في صاافر مان خاالل شاركة هنات وامتادادها 
ي تفاجأ بهاا الخباراء فاي قطااا شركة صافر تكشف سيناريو إخفاء نتائج أعمال الحفر واالستكشافات النفطية الت

 م. 2992-2990خالل الفترة  28

وأضاف أن نتائج أعمال الحفر واالستكشاف في الفتارة الساابقة غيارت تقاديرات المخازون فاي المنطقاة مقارناة 
م. بصاورة جذرياة، 2984بالتقديرات األولية للمخزون خالل أعمال الحفر واالستكشافات فاي المرحلاة األولاى 

مستوا األرض يبدأ باالنخفاض عن مستوا األرض اليمنية المتاخماة لألراضاي الجنوبياة الشارقية  السيما وأن
للسعودية انطالقا من حقل ألف في منطقة صافر نقطة مصب التيارات البحرياة المملاوءة بترباة المارين الرملياة 

ن الجيولوجياة النفطياة فاي وذلك بفضل التضاري  الجبلية المنخفضة التي تميزت بها األرض اليمنياة قبال تكاوي
المنطقة مما أدا إلى تراكم سلسلة طبقات تربة المرين البحاري داخال الحاوض النفطاي العظايم وخارجاه والتاي 
بمجموعها الضاارب فاي أعمااق األرض السايما داخال الجازء الجناوبي مناه شاكلت أساا  الجيولوجياة النفطياة 

 بالمنطقة. 

النفطي في صافر بصورة وهمية غير إنتاجية مستمرة، وأثناء ذلك  ويضيف: "ومع ذلك تستمر عمليات التشغيل
تصدر السعودية يوميا من مخزون الخام في طبقات اإلنتاج األساسية الضاربة في أعماق األرض المتراكمة في 
سلسلة طبقات تربة المرين البحري داخال الجازء الجناوبي مان الحاوض وخارجاه علاى األرض اليمنياة الممتادة 

نوب الشرقي قرابة ثمانية مليون برميل يوميا عبر تواصل عملية حقن قرابة عشر مليون برميال يومياا تجاه الج
م، في المنطقاة الشارقية وذلاك عبار الشاريان المنطلاق مان 2978وذلك في اابار النفطية التي بدأت اإلنتاج عام

سااتوا األرض المتاخمااة الجاازء الجنااوبي ماان الحااوض الااذي يباادأ منااه انخفاااض مسااتوا األرض اليمنيااة عاان م
 لألراضي الجنوبية الشرقية للسعودية". 

وقد تناقلت وسائل اإلعالم المختلفة الخبر وتحرك بعضها إلى الجوف وأطلعهم المحافظ وبعض المسؤولين فيها 
علااى العمليااات االستكشااافية والمواقااع القديمااة التااي عملاات فيهااا الشااركات وكيااف أغلقاات اابااار بصاامت مريااب 

لمحافظة. ليأتي تصريح وزير النفط األسبق خالد بحا ، على صفحة منسوبة له على شبكة التواصال وغادرت ا
االجتماعي الفيسبوك بأن قصة اليمن قابعة على حقل كبير من النفط يشكل ثلث المخازون العاالمي التاي أُشايعت 

 (. 5وب)العام الماضي مجّرد موضوا وهمي كانت تقف وراءه آلة إعالمية لغرض في نف  يعق

 خريطة القطاعات النفطية في اليمن

 
 (:6ثالثا: المعادن)

                                                           
5 - http://www. saadaonline. com/news. php?id=4069#sthash. Wy7hfxGB. dpuf 

6 - http://ar. wikipedia. org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%AC%D9%85 ،http://arabic. news. 

cn/economy/2013-08/03/c_132599296. htm 
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المعاماال والمصااانع، ويااتم  وُيطلااق لفااظ التعاادين علااى تلااك المااواد التااي ال يمكاان زراعتهااا أو إيجادهااا فنياااً فااي
 استخراجها من المناجم من سطح األرض أو باطنها. 

سااني، وهاي مرحلاة تلات مرحلاة العصار الحجاري، ويعد اكتشاف المعادن مرحلة هامة من مراحل التطور اإلن
 الذي كان اإلنسان البدائي يستخدم فيه الحجارة لمساعدته على قضاء حوائجه. 

وقااد اكتشااف اإلنسااان القااديم فااي هااذا العصاار المعااادن وصاانع منهااا األدوات المختلفااة وباادأ يسااتعملها فااي قضاااء 
حوائجه، والذي سمى بعصر المعادن، وحساب تقادير بعاض 

قبل الميالد، وفياه  4000ثريين بدء هذا العصر بعد العام األ
تعرف اإلنسان على المعادن وطارق صاهرها، مثال النحاا  
والبروناااااز، وظهااااارت األدوات المنزلياااااة المختلفاااااة، مثااااال 
األزاميل والفؤ  والسيوف، ولكنها كانت قليلة في البداية ثم 

تالية، ازداد استعمال النحا ، وازدادت أهميته في الفترات ال
كمااا ظهاار فااي هااذا العصاار الااذهب والفضااة وُصاانع منهمااا 

 الحلي بأنواعها المختلفة. 

والتاي تكاون فاي شاكل عاروق، أو صاخور أو  األرض وتتمثل عمليات التعدين باساتخالص المعاادن مان بااطن
نياوم، الفضاة ، النحاا ، الماا ، الرصااص، النيكال، الحدياد، اليورا الاذهب، البوكسايت، طبقات. ومان المعاادن
 . ، البوتا األلمونيوم، والكادميوم، والكروم، والزئبق والمنجنيز الفحم، والقصدير

 المنجم:
منشأة هندسية من صنع اإلنسان يستخرج منها الخاماات المعدنياة، والمنااجم تكاون تحات ساطح األرض، والتاي 

ة، ويتاولى مهندساي التعادين تحتوا على عناصر ومعادن هامة اقتصاديا ويمكن استغاللها بطرق تعدينية مختلفا
 . اختيار نوا المنجم وتصميمه ووضع الخرائط الخاصة به وكيفية تشغيله

 استخراج المعادن:
يتم استخراج المعدان في العالم بطريقتين هما طريقة التعدين الساطحي وطريقاة التعادين البااطني، وتعاد طريقاة 

ا أكثر مرونة إذ يمكن بسهولة زيادة اإلنتااج أو تقليلاه، إال التعدين السطحي أقل كلفة من التعدين الباطني كما أنه
كثيارا أو تسااقطت الثلاوج بشادة،  درجاة الحارارة أنها أكثر تأثرا باألحوال الجوية فقد يتعذر العمل إذا انخفضات

وتتضمن طريقة التعدين السطحي عدة طرق فرعية أبسطها األوعية اليدوية وهي أوعياة معدنياة مساتديرة قليلاة 
الذهب بغسله وفصله عن األتربة وقد حلت محلها ااالت الحديثة في التعدين، كماا تشامل الطريقاة  عمق لفصلال

وغيار  والبوكسايت والنحاا  الخاام الحدياد السطحية طريقة الحفر المكشاوفة الساتخراج كثيار مان المعاادن مثال
 ذلك. 

خرج بهاذه الطريقاة ينبغاي أن تكاون ذات قيماة أما التعدين الباطني فأكثر تكلفة وأقل مرونة والخامات التاي تسات
عالية لتعويض تكاليف استخراجها، والتوقف عن اإلنتااج يتطلاب صايانة مساتمرة للمانجم وقاد تتعارض جواناب 
األنفاااق لالنهيااارات، وأباارز طاارق التعاادين هااذه طريقااة اابااار العميقااة واألنفاااق. وتشاامل مراحاال التعاادين بعااد 

 -اكتشاف المعدن على ااتي:
 عداد واختيار الوسائل المناسبة لعملية التعدين. إ -
 تهيئة المنطقة وعمل البنية التحتية وتجهيز طرق النقل لتسير شحن الخامات المستخرجة.  -

                                                                                                                                                                                                 
http://www. al-iqtisad. net/main. asp?cat=view&DS=home&id=4109&C=gold&S ،http://arabic. people. 

com. cn/31659/4996366. html،http://www. middle-east-online. com/?id=120678 
http://studies. aljazeera. net/reports/2014/04/2014479128143722. htm 
http://gold-prices-in-egypt. blogspot. com/2012/11/blog-post_19. html 

http://rs. ksu. edu. sa/72846. html ، 
http://www. alkhaleej. ae/economics/page/b6443c6e-6680-495e-a0cd-889dfa495bd3#sthash. 

hzdTYRxC. dpuf 

http://gold-prices-in-egypt.blogspot.com/2012/11/blog-post_19.html
http://gold-prices-in-egypt.blogspot.com/2012/11/blog-post_19.html
http://rs.ksu.edu.sa/72846.html
http://rs.ksu.edu.sa/72846.html
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 استخراج المعدن من القشرة األرضية ب حدا الطرق السابقة سواء كانت سطحية أو باطنية.  -
لتجهيزية حتاى يتحاول إلاى سالعة اقتصاادية يمكان تجهيز المعدن المستخرج حيث يتطلب بعض العمليات ا  -

استخدامها مباشرة في الصناعات، ومن أبرز هذه العمليات اساتخراج المحتاوا المعادني مان الخاام وإزالاة 
الشوائب والمواد الغريبة وتنقية بعض المعادن ويتم ذلاك فاي منطقاة المنااجم أو باالقرب منهاا معتمادة علاى 

 األساليب التقنية الحديثة. 

 أقاليم التعدين في العالم:
 وفقا لتنوا المنتجات التعدينية وكمية اإلنتاج، فأن مناطق التعدين في العالم ثالث رئيسية هي:

وحتى الدرا اللورنسي،  المكسيك حتى جنوب كندا وشمال وسط أالسكا : ويمتد منأمريكا الشمالية إقليم -2
وحاوالي الرباع مان كنادا، وأهام المعادان الفحام  وأكثر من نصف المعادن تستخرج في الواليات المتحدة

والاذهب وفاي األجازاء الجنوبياة مناه  والزنك الرصاص والملح. . وفي أماكن قليلة والكبريت والبوتا 
بالمياااااه دورا هامااااا فااااي  الكهرباااااء بعااااض مناااااطق تعاااادين الحديااااد الهامااااة. وتلعااااب محطااااات توليااااد

ويزداد التعدين كثافة  واليورانيوم والبالتين، فضة والرصاص والزنكوالنحا  والذهب وال النيكل إنتاج
فااي هضاااب وأحااواض المكساايك التااي تنااتج الفحاام وخااام الحديااد والااذهب والفضااة والرصاااص والزنااك 

 وغيرها.  والزئبق والنحا 
حتاااى شااارق  وشااابه جزيااارة ايبيرياااا المملكاااة المتحااادة اإلقلااايم األوراساااي: والاااذي يمتاااد مااان غااارب -5

والملاح  مان المنااطق الهاماة إلنتااج الفحام وخاام الحدياد والبوكسايت أوروباا وبعد غارب يا،سيبير وسط
والبوتا ، وتتوفر في غرب أوروبا عدة مقوماات للتعادين مثال تاوفر الخاماات المعدنياة ووساائل النقال 
الجيدة من سكك حديدية وطرق سيارات وطرق مائياة داخلياة وخطاوط طياران وتاوفر رؤو  األماوال 

 دي العاملة واألسواق المحلية واإلقليمية. واألي
والجاازر المجاااورة، ويعااد اإلنتاااج ماان بعااض  واليابااان والصااين الهنااد آساايا: ويشاامل إقلاايم جنااوب شاارق -7

ضخما لسد حاجاات الساكان فاي هاذا اإلقلايم، ويعاد الفحام وخاام  صلصالوال المعدان مثل الملح والرمال
مان أوائال  اندونيسايا الحديد ومجموعة من السبائك على قدر كبير من األهمية لالستهالك المحلي، وتعد

 . الكروم الفلبين وتصدر كمية كبيرة منه، وتصدر المنجنيز الدول المنتجة للقصدير وكذلك تنتج الهند
مضاااايق  حتااااى فناااازويال وماااان شاااارق أمريكااااا الجنوبيااااة مناااااطق أخاااارا مثاااال أسااااتراليا وغاااارب -4

وغربها، والتي تنتج  إفريقيا والمرتفعات البرازيلية وجنوب غرب آسيا وهضاب جنوب وشمال ماجالن
العديد من المعادن مثل الفحم والحديد، وتصدر أستراليا الرصاص والزنك بكمياات كبيارة وتناتج أقطاار 

 . وبيرو وكولومبيا غرب أمريكا الفحم الذي ينتج في فنزويال

إلى  م، حيث وصل5008وقد تضاعف إنتاج العالم من المعادن من أواخر سبعينيات القرن العشرين حتى العام 
م، وقااد أنتجاات 2920بلياون طاان، وهااي كمياة تساااوي ساابعة أضااعاف اإلنتااج العااالمي ماان المعاادن عااام  4. 2

مصانُع ومســابُك العالم منذ منتصف القرن الماضي أربعين بليون طن، وكاان إقباال العاالم علاى إنتااج المعاادن 
م، وخاالل العشارين سانة 2904ى عاام مزدهراً فاي زمان الحارب العظماى الثانياة، أخاذ بعادها ينماو وئياداً، حتا

التالية، شهَد اإلنتاج حالة من الثبات، ثم لم يلبث العالم أن عاد في نهاية تسعينيات القرن العشرين إلى التوسع في 
 إنتاج المعادن بمعدل غير مسبوق. 

األلمونياوم  من اإلنتاج العالمي من المعادن للصلب المستخرج من خامات الحدياد، ثام ياأتي بعاده %92ويذهب 
 المستخرج من خام البوكسيت، ثم النحا  والزنك، بنسب أصغر. 

ومن أبرز ما تمتاز به إفريقيا الكم الهائل من الثروات والمعادن النفيسة القابعة في باطن األرض، ويوجد في  
ثرة، ويوجد في هذه القارة أكثر من ثلث احتياطيات الكوبالت المعروفة، كما تتوفر فيها المعادن القاعدية بك

من احتياطي الذهب العالمي، وقد حصلت الصين خالل السنوات األخيرة منها  %40جنوب إفريقيا وحدها 
 على نصف وارداتها من األلمنيوم، والنحا ، والحديد، والنفط. 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%83%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%83%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%B3%D9%8A%D9%83
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%B3%D9%8A%D9%83
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B5%D8%A7%D8%B5
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B5%D8%A7%D8%B5
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%86%D9%83
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%86%D9%83
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%84%D8%B5%D8%A7%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%84%D8%B5%D8%A7%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%88%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%88%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%88%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A8%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%88%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A8%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%88
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 2. 5م، وارتفع إلى 5000مليون طن حتى نهاية عام  70. 2وقد بلغ حجم إنتاج النحا  المكرر في الصين 
 م، لتحتل الصين المركز الثاني عالميا. 5002ليون طن عام م

 أكثر الدول استهالكا للمعادن:
ازداد اسااتهالك العااالم ماان المعااادن فااي األعااوام األخياارة، وكااان ذلااك مترتباااً علااى زيااادة واضااحة فااي معاادالت 

إلى النماو الساريع فاي االستهالك في دول تسعي لتحقيق خطط تنمية طمو ، كالهند وكوريا الجنوبية، باإلضافة 
اقتصاديات العمالق الصيني، وحسب تقرير صادر عان برناامج األمام المتحادة للبيئاة إن الصاين أصابحت أكبار 
مساتهلك للمااواد األولياة والمعااادن، وبلاغ معاادل االسااتهالك المحلاى للمااواد أربعاة أضااعاف مثيلتهاا فااي الواليااات 

ك المواد لكل فرد بالصين من الثلاث إلاى أكثار مان مارة م، ارتفع استهال5008م و2900المتحدة، وبين عامي 
ونصف المتوسط العالمي، ويضايف التقريار إن االساتثمارات الضاخمة فاي البنياة األساساية بالحضار والتصانيع 
 -تسببت في زيادة االستهالك المحلي للفرد من الموارد الطبيعية بمقدار الضعف مقارنة ببقياة دول منطقاة آسايا 

 الباسيفيك. 

م، ثام ازداد 2920كيلوجراماً عام  00يشير تطور متوسط االستهالك الفردي من المعادن إلى أنه كان بمقدار و
م ، إال إن اساتهالك المعاادن ال يتاوزا بانتظاام 5008كجم في  527م، ثم قفز إلى 2902كجم عـام  222إلى 

 780م )5008يكاي مان المعاادن، عاام على البشر في جميع أنحاء العالم، فقد بلغ متوسط استهالك الفارد األمر
 ضعفا الستهالك الفرد بالهند.  22أضعاف متوسط الفرد الصيني، و 9كجم(، وهو رقم يوازي 

مان اإلنتااج العاالمي، وتغيار  %44وكانت دول أمريكا الشمالية وأورباا مناذ عقاد مضاى فاي المقدماة وتساتهلك 
مان اإلنتااج العاالمي، يليهاا دول  %72ياذهب إليهاا الوضع حاليا وأصبحت الصين األكثر اساتهالكا للصالب إذ 

 من صلب العالم.  %55آسيوية أخرا تستهلك ما مجموعه 

ملياون طان فاي هاذا العاام  28. 7إلاى  5000مليون طن عام  9. 2وارتفع حجم استهالك النحا  المكرر من 
طاان عااام  4. 2202 لتتصاادر الصااين دول العااالم فااي حجاام االسااتهالك، وتجاااوز اسااتهالك الصااين ماان الااذهب

 ، لتحتل المرتبة الثانية بعد الهند. % 72. 42م، بنسبة نمو 5027

 أسعار المعادن:
يمثل تحديد أسعار المعادن المختلفة إحدا القضايا الهامة لنمو وتطاور االقتصااد العاالمي، كاون المعاادن تسااهم 

 طرق التسعير من معدن ألخر. في كثير من الصناعات والعمليات اإلنشائية والطرق والجسور، وتختلف 

فهذه المعادن النفيسة خصوًصا الذهب والفضة والبالتين تتعرض أسعارها لتقلبات يومية وعلاى مادار العاام فاي 
أسواق السلع الدولية، وذلك تبعا لمبدأ العرض والطلب. . حيث ينظر لها كمالذ آمن عند ارتفاا حدة التضخم أو 

و أوضاا مالية متردية، وفي حاالت الركود االقتصادي فيقبال الجمياع علاى عند حدوث حاالت عدم االستقرار أ
شرائها من باب التحوط والحفاظ على قيمة مدخراتهم من التآكل، وقد حققات أساعار المعاادن النفيساة خصوًصاا 

 م. 5008الذهب ارتفاعات قياسية غير مسبوقة منذ بداية األزمة االقتصادية العالمية أواخر عام 

سعر الذهب للطلب والعرض ولكن يتم تحديد سعره من خالل عملية تسمى تثبيت سعر الذهب، مارتين ويخضع 
يوميا من قبل ممثلين عن خمسة بنوك هي "دويتشه بانك" و"إت  إ  باي ساي" و"بااركليز" و"باناك أوف نوفاا 

هااتف لتحدياد بواساطة ماؤتمر عبار ال ساكوتيا" و"ساويتيه جنارال"، فاي عملياة تعارف باسام "ساعر ذهاب لنادن،
 السعر، وهناك عدة عوامل تؤثر على سعره هي:

 رغبة المستثمرين في الشراء.  -
 استخدامات الذهب المتعددة، لذا ف ن أي تغير يحدث في أسواق استخداماته يؤثر على سعره.  -
ي، وأحداث مثل الكوارث الطبيعية واالضطرابات السياسية وعادم االساتقرار الماال عدم االستقرار العالمي، -

فكلما فقد المستثمرين الثقة في االستثمارات التقليدية مثل االستثمار فاي األساهم والساندات والعقاارات فأنهاا 
 تلجا إلى االستثمار في الذهب لحماية أصولها. 
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 يؤدي التضخم وعدم االستقرار في إمدادات النفط إلى رفع أسعار الذهب.  -
 لمعروضة منه للبيع. الكميات المحدودة من إنتاج الذهب والكميات ا -

 المعادن في اليمن:
عرفت اليمن منذ فترات طويلة إنتاج المعادن المختلفة، واستخدامها في صنع األدوات التي تساعد اإلنسان علاى 
الحياة ومواجهة الطبيعة، وفي العصر الحديث أجريت الدراسات المختلفة وخاصة من هيئة المساحة الجيولوجية 

 م. 5020مختصة بذلك، ويوضح الجدول التالي احتياطيات المعادن الفلزية في اليمن عام والثروات المعدنية ال

 ( احتياطيات المعادن الفلزية0جدول رقم )

ألف طن )احتياطي ممكن( من  209 الذهب

الذهب والفضة في وادي مدن محافظة 

 حضرموت

مليون طن )احتياطي  20 -50

 ممكن( في الحارقة محافظة حجة

صاص الزنك الر

 الفضة 

مليون طن )احتياطي ممكن(  2، 25

 في نهم محافظة صنعاء

 

النيكل والنحا  

 والكوبلت

مليون طن )مؤكد( نحا  ونيكل  2، 4

 الحامورة محافظة تعز

سوار عمران وقطابة حجة 

والمصنعة صعدة لم يتم تقدير 

 االحتياطيات

  مليون طن مكيرا  البيضاء 820 الحديد والتيتانيوم 

 .http://www. ygsmrb. orgر: المصد
-ye/?option=com_content&view=article&id=230:_
-_1_0_-_1_6_-_1_7_-_0_2_-_2_0_1_0&catid=80:_2_0_1_1_

_3_3&Itemid=355 

وفي العصر الحديث قامت العديد من الشركات المحلية واألجنبية بعمليات استكشاف وإنتاج للمعادن في منااطق 
مختلفة من اليمن، فهناك شركات تعمل في استكشااف الاذهب فاي وادي مادن بحضارموت وفاي محافظاة حجاة، 

نجم الحااامورة للزنااك بمحافظااة تعااز، وهناااك مناااجم فااي صاانعاء، كمااا أن العماال جاااري علااى قاادم وساااق فااي ماا
وغيرها، ولكنها ال تزال في مجال االستكشاف ولم تبلغ مرحلة اإلنتااج بعاد، فمانجم الحاامورة ووادي مادن بادء 

 العمل بهما من قبل الوحدة وهي فترة طويلة لالستكشاف. 

ة األسااباب الحقيقيااة والباادء باإلنتاااج حتااى ولااو وكااان يفتاارض بااوزارة الاانفط وهيئااة المساااحة العماال علااى معرفاا
بتشجيع الكادر الموجود لدا الهيئة والذي يتميز بامتالكه للمهارات والقدرات وباستخدام التعدين الحرفي وتوفير 
بعض المعدات البسيطة لهم، ومن ثم على األقل تغطية االحتياجات المحلية مان هاذه المعاادن، وإقاماة صاناعات 

الحال في بعض الدول، وهو ما سايعمل علاى تنمياة المنااطق المحيطاة بهاذه المنااجم والتقليال مان  يدوية كما هو
 حاالت الفقر من خالل إيجاد فرص عمل وأنشطة إنتاجية، كما سيشجع السياحة بتوفي المنتجات الحرفية. 

الخامااات  واستكشااافوتعماال الكثياار ماان الشااركات واألفااراد فااي مجااال إنتاااج أحجااار البناااء والزينااة المختلفااة، 
المعدنية، والتي لها دور رئيسي في التنمية الصناعية واالقتصادية التي تشهدها اليمن، وتساهم هذه الخامات في 
قيام عدد من الصناعات مثل صناعة االسمنت وصناعة الطوب األحمر وصاناعة السايراميك، وصاناعة البلاوك 

 الجب  والجير وإنتاج الركام وغيرها. وااجر، وأحجار البناء والزينة، ومحاريق إنتاج 
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وتنتشر أحجاار البنااء والزيناة علاى مسااحة واساعة مان ارض الايمن وفاي غالبياة المحافظاات وبكمياات كبيارة، 
وبتنوا جميل يشجع على االساتثمار فاي صاناعات تاؤدي إلاى رفاع القيماة المضاافة مان هاذه األحجاار بادال مان 

أو استخدامها بشكل غير تجاري في عمليات البناء والزينة في اليمن،  تصديرها إلى الخارج ككتل بأسعار بخسة
 ويوضح الجدول التالي االحتياطيات المتاحة منها. 

 

 أحجار البناء والزينة في اليمن (1جدول رقم )

 اسم المادة

 التواجد

االحتياطي 

الجيولوجي 

 )متر مكعب(

الجرانيت 

 والجابرو

 مليار5٫0 صنعاء ٫أبين٫إب٫تعز٫حديدةال٫صعدة٫ريمة٫البيضاء٫مآرب٫الجوف

 مليون 280 شبوة٫صنعا٫أبين٫مآرب٫حجة٫تعز الرخام

الحجر 

 الجيري

 مليار 2٫7 مختلف محافظات الجمهورية

 مليون 5،2 صنعاء٫الضالع الترافرتين

التف 

 واالجنمبرايت

 مليون 745 حجة٫لحج٫ذمار٫صنعاء٫اب٫تعز

 245أكبر من  حضرموت٫لحج٫الضالع٫صنعاء٫ذمار٫اب٫تعز البازلت
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من كلها م، على مساحة الي5020كما قامت الهيئة بتقدير احتياطيات المعادن والصخور اإلنشائية في العام 
 -وذلك للمعادن والصخور اإلنشائية ااتية، ويوضح ذلك الجدول ااتي: 
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 م1101المعادن والصخور اإلنشائية في اليمن عام  (3جدول رقم )

االحتياطي الجيولوجي )متر  التواجد اسم المادة

 مكعب(

الحجر الجيري 

 النقي 

 مليار 7٫2 شبوة لحج ٫عمران٫أبين٫صنعاء٫حضرموت٫المهرة

 مليار 20 شبوة لحج٫عمران٫أبين٫مآرب٫الحديدة٫صنعاء،تعز الحجر الجيري

 مليون 28 مآرب الماجنزيت 

 مليار 7٫4 شبوة٫المهرة٫أبين٫حضرموت٫الجوف الدلوميت

 مليار 790 مآرب٫شبوة٫الحديدة الملح الصخري

 مليون طن 4٫2 أبين٫حضرموت٫شبوة٫مآرب٫الحديدة٫تعز الجب 

 مليون44 أبين٫حجة الفلسبار

 مليار 5 شبوة٫صنعاء٫صعدة الجير الرملي النقي

 مليار 4أكبر من  المحويت٫ذمار٫إب ٫البيضاء٫شبوة٫تعز٫صنعاء٫صعدة الجير الرملي 

 مليون 27 صعدة٫حجة الكوارتز

 مليون 250 ذمار٫لحج٫عدن٫الحديدة٫حضرموت٫إب٫صعدة٫صنعاء المعادن الطينية

 مليون 500 رذما٫إب ٫تعز الزيواليت الطبيعي

 مليون 245أكبر من  حضرموت٫لحج٫الضالع٫صنعاء٫ذمار٫إب ٫تعز البازلت

 كبير مآرب٫صعدة التلك

 مليون 4أكبر من  الجوف٫صنعاء٫صعدة الكاولين

 مليون طن 200 الحديدة٫المهرة٫حضرموت الرمال السوداء

 أكبر من مليار عدن٫ذمار البومي 

 مليون 727أكبر من  عدن٫تعز٫ذمار البرليت

 الف 050 المكال٫حبان الفلورايت

 مليون 2٫8 شبوة٫أبين٫صنعاء٫مآرب٫عمران٫ذمار االسكوريا
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اء السانوي بعاض البياناات المتعلقاة بالمنااجم والمقاالع عان قيماة اإلنتااج واأليادي العاملاة، ويورد تقرير اإلحصا
 ولكنه لم يورد أية بيانات عن اإلنتاج كما هو الحال في مجال النفط والغاز. 

 ( بيانات عن قطاع المناجم والمقالع في اليمن4جدول رقم )

قيمةةة اإلنتةةاج بةةالمليون  عدد العاملين العام
 لاير

5020 7272 28٫922 

5022 5957 20٫508 

5025 7549 20٫852 

 م، الصناعة والطاقة. 5025المصدر: الجهاز المركزي لإلحصاء، كتاب اإلحصاء السنوي لعام 
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والمالحاظ مان خااالل الجادول الساابق أن عاادد العااملين فاي هااذا القطااا ضائيل جاادا كماا أناه انخفااض فاي العااام 
م، 5020م، ولكنااه أقاال ماان عااام 5025رت بهااا الاايمن، ليعااود الصااعود عااام م نتيجاة للظااروف التااي ماا5022

وكذلك الحال بالنسبة لقيمة اإلنتاج والتي ال تعبر عان الطماو  فاي تحاول قطااا المعاادن الواعاد فاي الايمن إلاى 
ض قطاا إنتاجي يؤدي إلى تنشيط االقتصادي اليمني ككل، ويساعد علاى دوران عجلاة التنمياة والنماو، والتعاوي

عاان تراجااع اإلياارادات ماان قطاااا الاانفط، إضااافة إلااى الطمااو  ب يجاااد فاارص عماال وتااوفير المنتجااات باادال ماان 
 استيرادها، وكذلك المنافسة في األسواق العالمية. 

والجدير بالذكر أن بيانات الجهات الرسمية في الايمن ال تكاون فاي العاادة دقيقاة بمعناى الكلماة بحياث تعبار عان 
لقطاا الحكومي ال يهتم كثيرا بالبيانات والمعلومات وأهميتها فاي الحيااة، والقطااا الخااص فاي الواقع الفعلي، فا

الوقاات الااذي ال يهااتم كثياارا بتوثيااق البيانااات ف نااه يعمااد إلااى إخفاااء بعضااها، ولااذا فاا ن الشاافافية معدومااة فااي كاال 
صااة ماان الجهااات الحكوميااة األحااوال، ولكاان سااوف يااتم االعتماااد فااي هااذه الدراسااة علااى البيانااات المتاحااة وبخا

 كمؤشر عن واقع الصناعات االستخراجية المعدنية المختلفة إنتاجا وإيرادات. 
شااركة بحسااب إحصااائيات هيئااة  25ويوضااح الجاادول التااالي الشااركات العاملااة فااي مجااال المعااادن والتااي تبلااغ 

احة الممنوحة والمنطقة التاي م، ونوا االستغالل والمس5020المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية في العام 
 تعمل فيها. 

 ( الشركات العاملة في مجال المعادن باليمن5جدول رقم )

 نوع التعدين مركزها الجنسية الشركة م
المساحة 

 1كم
 الشركاء

حصة 

كل 

 شريك

2 
جبل صلب 

 )اليمن( المحدودة

بريطانية 

 يمنية -

جبل صلب 

بمحافظة 

 صنعاء

عقد 

استغالل 

للزنك 

والرصاص 

 فضةوال

 

4 

زنكوك  

 البريطانية
25% 

إنسان 

ويكف  

 لالستثمار

48% 

5 

كانتك  ماين 

ديفلوبمنت 

)كنديان ماونتن 

 سابقاً(

 كندية

منطقة 

الحارقة 

بمحافظة 

 حجة

   2. 02 الذهب

قطابه 

بمحافظة 

 حجة

النيكل 

 والنحا 
22 .0   

سوار 

بمحافظة 

 عمران

النيكل 

 والنحا 
220   

 - المصنعة

 -الفيض 

 صعدة

النيكل 

والنحا  

 والذهب

020   

 برازيلية فال انترناشيونال 7
منطقة سوار 

 عمران. 

النيكل 

 والنحا 

 

 

الشركة 

الكندية 

كانتك  
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ماين 

 ديفلويمنت

4 
ثاني دبي للتعدين 

 اليمن

شركة 

 إماراتية

وادي مدن 

 حضرموت
   740 الذهب

وادي شر  

بمحافظة 

 حجه

   747 الذهب

2 

ركة إنسان ش

ويكف  لالستثمار 

 المحدودة

شركة 

 يمنية

 –الفضحة 

بيحان 

بمحافظة 

 البيضاء

النحا  

والمعادن 

 المصاحبة

7000 

  

منطقة 

معجب 

بمحافظة 

 شبوة

المعادن 

األرضية 

 النادرة
 

 

 

7800 

منطقة 

شطبة 

بمحافظة 

 أبين

 الذهب

2 
شركة فولروك 

 مايننج

شركة 

 سعودية

منطقة عاهم 

افظة بمح

 حجة

الذهب 

والمعادن 

 المصاحبة

475   

0 
شركة يمن أيرون 

 استيل

شركة 

 يمنية

منطقة الثنية 

بمحافظة 

 مآرب

تمعدنات 

الحديد 

والعناصر 

 المصاحبة. 

550   

8 
شركة ستون 

 ريسورسي 

شركة 

 صينية

منطقة 

الحامورة 

بمحافظة 

 تعز

المعادن 

الفلزية 

وخصوصاً 

النحا  

 والنيكل

500   

9 
سي  شركة سي

 مايننج

شركة 

 لبنانية

منطقة عتمة 

بمحافظة 

 ذمار

تمعدنات 

الذهب 

والمعادن 

 المصاحبة

200   

20 
الشركة العربية 

 للتعدين

عربية 

 مشتركة

منطقة الثنية 

بمحافظة 

خامات 

 المجنيزيت
222   
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 مآرب

22 
شركة ثري إ  

 مينرال

شركة 

 هندية

 –يثمون 

الدي  

الشرقية 

 حضرموت

الحجر 

الجيري 

 النقي

2  

25 
شركة نايين 

 مينرالز المحدودة

شركة 

سنغافور

 ية

منطقة 

المسيلة 

 حضرموت

  2 البارايت

 .http://www. ygsmrb. org. ye/indexالمصااااااااااااادر: 
php?option=com_content&view=article&id=198&Itemid=285 

الموارد في كل القطاعات. إن اليمن بلد واعد بالخيرات، ولكن المشكلة في اإلدارة غير الرشيدة التي أهدرت 
. ! ومنهااا المعااادن والاانفط والغاااز، وعملاات علااى تشااجيع الفساااد ودعاام المفساادين الااذين اسااتغلوا الثااروات 
الطبيعيااة لمصااالحهم فظهاارت الشااركات التااي تعماال دون تااراخيص أو تلااك التااي لاام تأبااه لتجدياادها وحرماات 

الايمن إلاى بلاد طاارد لالساتثمار وللمساتثمرين  الخزينة العامة من ماوارد هاي باأم  الحاجاة إليهاا، وتحولات
 الجادين. 

ومن المواقف المؤلمة التي تشر  كيفية تطفي  المستثمرين أو إرهاقهم وابتزازهم عندما كنا بعض أعضاء  
مجل  الشفافية اليمني في الصناعات االستخراجية في زيارة لهيئة المساحة الجيولوجياة والثاروات المعدنياة 

يئة في تقرير الشفافية الثالث ماز  واحد من أعضاء المجل  شخص بكلمة أنت )كري(، فرد لشر  دور اله
من الدخل المحلي فاي أمريكاا ياأتي مان الكاري، وعلاى ذكار الحكاياة ففاي الفتارة  %5عليه رئي  الهيئة أن 

الماضية حضر رجال أعمال من قطر وفحصوا عيناات مان الكاري فاي الايمن فكاان مان أفضال المواصافات 
ولذا قرروا عمل مشروا متكامل بما فيه ميناء للتصدير وكان ذلك سيحقق دخل ال با  به لليمن وفجأة دخل 
على الخط مسؤول كبير طلب أن يادخل شاريكا. . و وكماا هاي العاادة دون أن يادفع شايئا، وغاادر القطاريين 

 عمان. اليمن، وكانت المفاجأة للمسؤولين بالهيئة أن المشروا تم تنفيذه في سلطنة 
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 الفصل الثالث
 الصناعات االستخراجية في اليمن الفرص والمعوقات

 
 توطئة:  

تتوافر في اليمن الكثير من المغريات التي تشجع على االتجاه نحو الصناعات االستخراجية كنشاط إنتاجي يدعم 
فرصاا مغرياة للقطااا الخااص االقتصاد المحلي وياوفر ماوارد للخزيناة العاماة للدولاة، وفاي الوقات نفساه يمثال 

ليستثمر أمواله في قطاعات إنتاجية مربحة وهو ما يعني بيئة جاذبة لرأ  المال المحلي واألجنبي علاى الساواء 
خاصة وأن األنشطة المرتبطة بالصناعات االستخراجية مدرة للربح ومعظمة للفوائاد إذا ماا تام دراساة الجادوا 

 الزمة. بشكل سليم وتم األخذ باالستعدادات ال

وتثبات الكثياار مان الدراسااات والمساوحات أن الاايمن يحاتكم علااى ثاروات طبيعيااة كبيارة سااواء كانات فااي سااطح 
األرض أو في باطنها، وتتنوا من معادن فلزية وغير فلزية إلى النفط والغاز، وهو ماا يعناي فارص لالساتثمار 

وارد مستدامة للخزيناة العاماة، وإيجااد أنشاطة وما يترتب عليه من زيادة الناتج والدخل المحلي وبالتالي إيجاد م
إنتاجية جديدة تؤدي إلى توليد فرص عمل ما يعني الحد من البطالة وإيجاد دخل للراغبين فاي العمال والقاادرين 

 عليه يترتب عليه تحسن مستوا المعيشة. 

على تشاجيع االساتثمارات ومشكلة اليمن ومنذ تحقيق الوحدة المعانة من تراكمات فساد كبيرة أثرت على القدرة 
وتحولت اليمن إلى بلد طارد لالستثمار إلى الحد الذي دفع بوزير نفط أسبق إلى القول أنه لن يأتي إلى اليمن إال 

وتتمثاال مظاااهر الفساااد بالحمايااة والشااراكات وفاارض اإلتاااوات ماان قباال النافااذين واقتسااام  الشااركات الفاساادة. 
 من. األربا  والرشاوا وضعف االستقرار األ

 الدفعاة تخارج احتفاال فاي منصاور ربه عبد الجمهورية رئي وتبرز مشكلة األمن بشكل خطير للحد الذي دفع ب
 يوم الشرطة بأكاديمية العليا الدراسات كلية في الشرطة وعلوم الحقوق في الماجستير لدرجة والعشرين الخام 
 نحان ويقولون لالستثمار، الشركات تأتي وكلما نبالماليي العمل عن العاطلينم. للقول أن 59/4/5024 الثالثاء
 مان هائلاة ثاروات الايمن لادا وأضااف، العمال أجال مان األمن لنا تضمنون هل األمن نريد نحن ولكن جاهزين
 األمان ولكان العمال فاي بادأت الاذهب الستخراج شركات أن وأكد . . والذهب والنحا  والحديد والبترول الغاز
 العمل عن وتوقفت اإلنتاج ميدان في العمل تركت وغازية نفطية شركة 74 أن كروذ، الشركات بقاء أسا  هو

 (. 7)اإلرهابية األعمال بسبب

كالم ال يحتاج إلى تعليق. . ولكنه حال اليمن منذ فترة طويلة فقد انتشر الفساد واإلرهااب ولام تعمال الحكوماات 
اساتثماره ومحاولاة ابتازاز العاالم لكاي يساارا  المتعاقبة على وضع الحلول له، لي  كذلك بل ووصل األمر إلى

إلى تقديم اإلعانات والمساعدات والتي أثبتات األياام أن األجهازة البيروقراطياة الفاشالة ال تحسان اساتخدامها بال 
 وتسمح بتسربها إلى أيدي قوا الفساد. 

 التشريعات اليمنية ذات العالقة بالصناعات االستخراجية:
لعديااد ماان التشااريعات الهادفااة إلااى تشااجيع االسااتثمار المحلااي واألجنبااي فااي قطاااا أصاادرت الحكومااة اليمنيااة ا

المعادن والنفط، كما تضامن تشاريعات أخارا بعاض النصاوص المتعلقاة بهاذه الصاناعة، ومنهاا قاانون المنااجم 
 والمحاجر وقانون االستثمار وقانون الضرائب. 

 (:8)المحاجربشــأن المناجم و م1101( لسنة 11القانون رقم )أوال: 
بشـااـأن المناااجم والمحاااجر، بحيااث عماال  م5005( لساانة 54والااذي ألغااى القـااـرار الجمهااوري بالقااانون رقاام )

المشاارا اليمنااي ماان خااالل هااذا القااانون علااى تنظاايم الملكيااة والعالقااة بااين األطااراف المختلفااة ذات المصااالح 
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ح التااراخيص وإلغاااء التااراخيص والرسااوم المشااتركة فااي المعااادن بأنواعهااا المختلفااة، وحاادد آليااة العماال وماان
 واإلتاوات والتزامات كل األطراف. 

 (:9ثانيا: قانون االستثمار)
يهدف هذا القانون إلى تشجيع وتنظيم استثمار رؤو  األموال اليمنية والعربية واألجنبية الخاضعة ألحكام هذا 

الوطنية للتنمية االقتصادية واالجتماعية وبما  القانون في إطار السياسة العامة للدولة، وأهداف وأولويات الخطة
ال يتعارض مع أحكام الشريعة اإلسالمية. وينص قانون المعادن والمحاجر بأن يتمتع الخاضعون ألحكام هذا 

 القانون بالمزايا واإلعفاءات الواردة والمنصوص عليها في قانون االستثمار. 

 (:10ئب الدخل)م بشأن ضرا1101( لسنة 07ثالثا: القانون رقم )
 يسمح المشرا اليمني في هذا القانون لكافة المشاريع الخاضعة له خصم النفقات التي سااهمت فاي تولياد الاربح
حيث نص بأن يحدد صافي الربح الخاضع للضريبة على أسا  إجمالي األربا  مخصوماً منها جمياع التكااليف 

، و بالشروط التاي تام الانص عليهاا فاي القاانون، وقاد عليها والنفقات الضرورية لتحقيق هذه األربا  والمحافظة
نص هذا القانون بشكل واضاح وفاي العدياد مان ماواده علاى القضاايا المتعلقاة باالساتثمار فاي مجاال الصاناعات 

 االستخراجية المختلفة. 

 أوجه القوة وأوجه الضعف في التشريعات ذات العالقة بالصناعات االستخراجية:
إحدا أوجه القوة إذ أن الهدف من وجودها واكتمالها هو إيجاد البنية القانونية التي تكفل  تمثل التشريعات في بلد

حقوق كافة األطراف وخاصة المستثمرين مما يحقاق لهام االطمئناان علاى ممتلكااتهم، ويوضاح لهام اإلجاراءات 
 التي يمكن القيام بها لحمايتها وكذا ما سيتخذ ضدهم في حالة انتهاكها. 

سعي المشرا اليمني إليجاد بعض التشريعات منها ما يخص مجال الصناعات االستخراجية منها  ومن الواضح
ما هو بشكل مباشر مثل قانون المناجم والمحاجر ومنها ما هو بشكل غير مباشر، وكما وردت من نصوص في 

ات وإزالة أياة معوقاات قوانين االستثمار وقوانين ضرائب الدخل والتي تم تعديلها أكثر من مرة لمواكبة التطور
قد تحد من قدرة المستثمرين على العمل في هاذا القطااا االقتصاادي وفاي الوقات نفساه تشاجع علاى المزياد مان 

 االستثمار. 

 ولكن نقاط الضعف في هذه التشريعات تبقى في جوانب هامة وهي:
مياز باه الايمن، وماع األساف الفجوة الحاصلة بين إصدار التشاريعات بشاكل عاام وباين تنفياذها وهاو ماا تت أوال:

بامتياز فالتشريعات تصدر وتعدل أكثر من مرة ويروج له فاي وساائل اإلعاالم المختلفاة، ولكان تصاطدم عملياة 
 التنفيذ بقوا البيروقراطية والفساد التي تفرغها من محتواها بحيث تضل هذه التشريعات حبرا على ورق. 

قد قطاا النفط لقانون خاص به فبارغم مارور أكثار مان ثالثاين عدم وجود قانون للنفط، وبشكل خاص يفت ثانيا:
سنة على بدء إنتاج الانفط فاي الايمن والتوقاع فاي اساتمرار إنتاجاه وإنتااج الغااز أيضاا إال أن الحكوماات اليمنياة 
م المتعاقبة لم تعمل على إصدار قانون للنفط ينظم العالقة داخل هذه القطاا بين األطراف الناشطة فيه بحيث ينظ

 -ااتي:
 العالقة بين السلطة المركزية والشركات.  -
العالقة بين السلطة المحلية والشركات، وخاصة وأن اليمن تتجه نحو الفيدرالية، ولاذا الباد مان مناع تاداخل  -

 االختصاصات. 
 تحديد آلية التناف  على القطاعات وإرساء العقود وتقاسم الموارد.  -
 ة والشركات، وتكاليف اإلنتاج وغيرها من القضايا. تحديد الرسوم واإلتاوات وحصة الحكوم -
 إرساء مبادئ الشفافية ونشر البيانات والمعلومات إال في أضيق الحدود.  -

                                                           
9- nic. info/laws/detail. php?ID=6104-http://www. yemen  
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االستفادة من الماوارد المتأتياة مان الصاناعات االساتخراجية فاي إنجااز التنمياة المساتدامة التاي تعمال علاى  -
 ل القادمة وحماية البيئة. تحقيق حياة كريمة للجيل الحالي وحفظ حقوق األجيا

تنظيم العالقة باين الشاركات والعااملين بحياث تحماى مصاالح الطارفين وتحاد مان الممارساات التاي تهضام  -
 الحقوق أو تعيق العمل. 

 تنظيم العالقة بين الشركات اإلنتاجية وشركات الخدمات.  -
لصناعات االساتخراجية وحماياة تنظيم العالقة بين الشركات ومنظمات المجتمع المدني الناشطة في مجال ا -

 البيئة. 
 تحديد إلية فض المنازعات.  -
 التقليل من عمليات التفاوض والوثائق.  -

 وقبل القول من االستفادة من تجارب ااخرين ف نه يمكن االساتفادة مان تجرباة الايمن نفساها فاي قاانون التعادين. 
إصدار قانون للنفط يحد من نقاط تما  قوا الفساد  والذي يعد نموذجا جيدا يمكن االستفادة منه والبناء عليه في
وهناا ياأتي دور منظماات  -كما هاو حاصال اان  -التي تسعى منها للتربح الشخصي واإلضرار بمصالح اليمن 

المجتماع فاي الضاغط وبقاوة لسارعة إصادار هاذا القااانون، كماا يمكان للايمن أن تساتفيد مان تجاارب دول أخاارا 
العراق وعمان والنرويج، مما يعمل على حماية هذه الثروات واالستفادة منها إلى  أصدرت مثل هذا القانون مثل

 أقصى وتقليل النزاعات التي تنشأ حولها. 

 الفرص المتاحة:
تتعاادد هااذه الفاارص وتتنااوا فااي مجااال الصااناعات االسااتخراجية فااي مجاالتهااا المختلفااة ماان معااادن ونفااط علااى 

بنيااة اسااتخراجية وصااناعية وتعظاايم الفوائااد للجميااع شااعب وحكومااة مسااتوا الاايمن بالكاماال بحيااث يمكاان إقامااة 
 وقطاا خاص، وسوف نتطرق لذلك من خالل التقارير والدراسات التالية. 

 (. YE ()11- 479تقرير البنك الدولي رقم ) -2
 ر فايالفقا مان والتخفياف المستدام النمو تحقيق في التعدين قطاا مساهمة إمكانية لتقييم الدراسة هذه أجريتوقد 
 علاى تحدياد دوره، ولتسااعد يأخاذ أن القطاا لهذا أريد ما إذا عليها التغلب يتعين التي المعوقات وتحديد اليمن،
 المتوسط والطويل.  المدا على تستمر أن يجب الذي المانحة الجهات من المقدم والدعم الحكومي العمل مجاالت

 أخاذ ما إذا المستدام االقتصادي للنمو مصدرا باعتباره نفطال قطاا على االعتماد يعد وتشير الدراسة إلى أنه لم
 األخارا، االقتصاادية القطاعات على االعتماد اليمن على معدل نضوب االحتياطات حيث سيكون االعتبار في
 الخطة منها، واعتبرت واحد المعادن قطاا ويعد نموا، أقل تزال ال أنها إال المحتملة اإلمكانات لدا بعضها التي
 الرئيساية المصاادر واحدا مان المعادن قطاا 5020 -5002 الفقر للفترة من والتخفيف للتنمية الثالثة مسيةالخ
 والزراعة.  السياحة قطاعي جانب إلى المستقبلي، للنمو

 الواعدة: المعدنية اإلمكانات 

 كبيرة كميات وهناك ية،الصناع الفلزية والمعادن المعادن مجال في واعدة اليمن جيولوجيا يذكر هذا التقرير أن
 يوجد ال الطبيعية، لألحجار النسبي الحرفي االستغالل وباستثناء البلد، ولكن، في الطبيعية األحجار رواسب من
 ومتواصلة.  كبيرة جهود بذل تتطلب سوف القطاا هذا في تنمية وأي التعدين، في طويلة خبرة البلد هذا في

 لتشاكيل سانين مادا علاى إنجاازه تام الاذي العمال مان كبيار قادر علاى دنالمعاا لمساتقبل اإليجاابي قيايمتال يعتماد
 والثاروات الجيولوجياة المسااحة هيئاة بهاا تقاوم التاي المشااريع مان كجازء وذلاك للبلاد، الجيولوجياة الخريطاة
 وجه على الحما  هذا ويأتي أيضا.  الخاصة خارجية، وما تقوم به الشركات من هيئات ويتم تمويلها ةيالمعدن
 وبالمقارنة المجاورة، السعودية دولة في تنميتها تجري التي المعدنية الرواسب إلى النظر تم ما إذا صوص،الخ
 أفريقيا.  شرق في للمعادن الحاملة الجيولوجية التراكيب مع
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 والتمعادن الجيولوجياا عان الايمن فاي معقولاة جاودة ذات البياناات مان كبيرة كمية ويشير التقرير إلى أنه تتوفر
 المحددة التدابير من عدد فهناك البيانات، هذه على الحصول طرق تتحسن أن يمكن و البالد، في والمياه بيئةوال
 البياناات عارض تحساين إلاى تاؤدي قاد المعدنياة والثاروات المسااحة الجيولوجياة هيئاة تتخاذها أن يمكان التاي
 لها.  رويجتوال

 التقديرات بعض تشير حيث الذهب تمعدن على كثيرة دلةأ فهناك المتوقعة المعادن حيث ويذكر التقرير أنه من
 شركة أما صلب، جبل في الزنك لراسب تطوير حاليا وهناك العالية، الرواسب بعض تحتضن اليمن قد إن إلى

 أكبر شاركات من واحدةاالستكشاف في اليمن فتعد  مجال في عديدة سنوات عليها مضى التي الكندية، كانتك 
 استكشااف مواصالة سابيل فاي العمل من جزء تمويل وافقت على قد Vale فيل أن أعلنت قدالعالم  في التعدين
 المعاادن . ومان صانعاء غارب شامال ساوار فاي الكبريتيدياة والكوبالات والنحاا  النيكال من الواعدة الرواسب
 .  لنادرةا األرضية والعناصر (titanomagnetite) باالهتمام تيتانوماجنيتيت تحظى التي المحتملة األخرا

 الشاركات قبال مان رئيساية وبصاورة اساتغاللها، يمكان التاي الصاناعية المعاادن مان مجموعاة الايمن تمتلك كما
أكبار  واحادة مان تعاد التاي بلجيكاا (Lhoist )لويسات  شاركة حاليا الحجم وتقوم والكبيرة والمتوسطة الصغيرة
 والادولوميت الجياري للحجار االستكشااف اتبعمليا حالياا وتقاوم الجيار، إنتااج فاي العاالم فاي التعادين شاركات

(dolomite) أفضال أجال فهام مان العمال مان مزياد إلاى تحتااج المعاادن هاذه مان الكثيار أن غيار اليمن.  في 
ب نتااج  تتعلاق الخاام الماواد مان العدياد وهنااك. اساتثمار ألي جارياةتال للجادوا ضامانات وتقديم السوق، لفرص
 الصخري.  للملح بالنسبة لحالا هو كما استغاللها، يتم األسمنت

 أكثار تكون أن ويمكن اليمن، في كبير بشكل متوفرة فهي الطبيعي الحجر ويضيف التقرير أنه بالنسبة لصناعة
 الحديثاة.  التكنولوجياا وتركياب الجاودة وتحساين الساوق، فاي الاوعي لرفاع برناامج خاالل مان واقتصاادية كفااءة
 األساا  القائماة التعااون وبارامج األلمانياة المسااعدة مثلات وقاد نسابيا، الساريع للنماو قابال القطااا هذا ويعتبر
 لذلك.  األولي

 ضعف الشفافية في اليمن وعالقتها بقلة االستفادة من الفرص:
استطاعت اليمن وبكل اقتدار التدرج في مراتب الفساد حتى وصلت إلى ما قبل المركاز األخيار، وأصابح العاالم 

قااي فااي مرتبااة الفساااد الكباارا بعااد أن وصاافت بالفاشاالة، والقااول هنااا ينسااحب علااى يترقااب ذلااك اليااوم الااذي ترت
سلطات الدول الثالث التنفيذية والتشريعية والقضائية، ولحقت األجهزة الرقابية حتى أن إنشاء هيئة وطنياة علياا 

بة يتتباع وقاائع لمكافحة الفساد لم ينفاع بشايء ووصافت بأنهاا هيئاة الفسااد، والجهااز المركازي للرقاباة والمحاسا
 الفساد في أجهزة الدولة ولكن فضائح فساده تزكم األنوف. 

ووزارة الاانفط والمعااادن ذات العالقااة بهااذا القطاااا االقتصااادي هااي بالضاابط مركااز الفساااد العظاايم، وقباال عاادة 
الثاروات سنوات اسقط منها كلمة الثروات التي كانت قبال كلماة المعدنياة فتنادرنا قاائلين وأخيارا اعترفاوا بنهاب 

 النفطية والمعدنية، فيا ترا ما حال الشفافية فيهاو. . 

وجل لم يوجد اليمن في هذا المكان عبثا وال حرمه من موارد يتعي  منه  ومن الفصل السابق يتضح أن هللا عز
أهله، ولكن المشكلة كانت وال زالت في اإلدارة غيار الرشايدة التاي ساطرت فساادها فاي كال مكاان وبالاذات فاي 

وزارة ذات العالقااة. إن وجاود ثااروات يعناي الحاجااة الساتثمارها وفااي هاذه الحالااة بأيادي محليااة أو أجنبيااة أو الا
علاى االسااتثمار وتقااديم الخباارات واألمااوال فااال بااد ماان  هااؤالءمختلطاة حسااب اإلمكانااات والحاجااة، ولكااي يقاادم 

قياة وسااائل اإلعااالم المرئيااة الوصاف والترغيااب وإبااراز المحاسان، وفااي العصاار الحاديث اسااتخدمت الاادول الرا
والمسموعة والمكتوبة، وفي ااونة األخيرة كان للشبكة العنكبوتياة ومواقاع التواصال االجتمااعي دورهاا الفعاال 
األقرب إلى المجاني مع إمكانية العرض على مدار الساعة ويمكان ألي كاان ولاوج هاذه المواقاع متاى شااء وماا 

 عليك إال عرض البضاعة. 
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 النفط والمعادن: إعالم وزارة
لوزارة النفط هذه ذات المبنى الفارا والعديد الكبير من المسؤولين والموظفين، وإمكانات ال با  بها، العديد من 

 -الوسائل اإلعالمية نستعرضها كما يلي:

مجلاة الاانفط والمعاادن والتااي تتضاامن بعاض البيانااات وهاي جياادة اإلخااراج ولكان مااا يطباع منهااا إال القلياال  -
تين العربية واالنجليزية، وتوزيعها على المهتمين لي  بالشكل المطلوب كما يصعب الحصول عليهاا وباللغ

بسبب البيروقراطية، ولذا من النادر أن تسمع عنها حديثا أو تقريرا صحفيا أو أن باحث عااد إليهاا للكشاف 
 عن الحقائق. 

شكله صادم بالنسبة لوزارة بهذه األهمياة موقع للوزارة على الشبكة العنكبوتية خاص بها مغلق منذ فترة، و -
 والحجم والجي  الجرار من المسؤولين والعاملين. 

( يتضمن العناوين التالية )المهاام واالختصاصاات، 12موقع للوزارة على الشبكة العنكبوتية يتبع الحكومة،) -
إعالناااات  جاااازات،، القاااوانين والقااارارات، المشااااريع واالناالساااتراتيجياتالهيكااال والالئحاااة التنظيمياااة، 

ومناقصاااات، دليااال الخااادمات، أخباااار الاااوزارة، اإلصااادارات(، فااا ذا ماااا قاااررت الغاااوص فياااه فالمهاااام 
م( فاال 22/0/5024واالختصاصات صفحة، وأما صورة الهيكل المرسومة في الموقع وحتى يومناا هاذا )

لة المدوناة فاي الموقاع سابعة تطابق مع الواقع وبالتالي فالالئحة التنظيمية متخلفة عن الواقع أيضاا، والرساا
أسطر والرؤية سبعة عشر سطرا وكاتبها يبدو أنه لم يتعب نفا  ليقارأ فاي كتاب اإلدارة االساتراتيجية عان 
كيفية صياغة الرسالة والرؤية، ويوجد بيانات عن القطاعات اإلنتاجياة واالستكشاافية وإنتااج الانفط والغااز 

 م. 5000وكلها توقفت عند العام 
م بتعياين أحماد دار  نائاب للاوزير وناام مساؤول 0/5/5009ارات آخر تعديل فيها كان فاي وصفحة القر

الصفحة نومت أهل الكهف فقاد صاعد دار  إلاى منصاب الاوزير وجااء بعاده ثالثاة وزراء ونائاب وزيار، 
 م50020وتوجد فيها معلومات بسيطة عن االتفاقيات التي تم عقدها مع بعض الشركات توقفت عند العام 

فيهااا. . ! أمااا دلياال الخاادمات فتحتااوا عناوينااه  شاايءصاافحة االسااتراتيجيات فهااي ناصااعة البياااض ال  إمااا
 الفرعية على حل النزاعات العمالية وتأشيرات دخول وخروج وتصاريح عمل ال غير. 

م إذ نشار فيهاا النشارة اإلحصاائية للانفط والغااز والمعاادن، 5008وصفحة اإلصادارات توقفات عناد العاام 
 لموضوعات كما لم ينشر فيها سوا التقرير الثالث للشفافية في الصناعات االستخراجية في اليمن. وبعض ا

 صفحة على الفيسبوك لي  فيها الكثير.  -
هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية، لها موقع على الشبكة االلكترونية أفضل بكثيار مان الاوزارة  -

لقانون، والخارطة الجيولوجية، واحتياطياات المعاادن الفلزياة وغيار رغم إمكانياتها الشحيح، يحتوا على ا
الفلزية وأماكن تواجدها، ومعلومات عن التراخيص وإجراءات التراخيص وغيرهاا مان البياناات التاي تهام 

 (. 13المستثمرين والمهتمين)
على ثقة أن العالم  هيئة استكشاف وإنتاج النفط ال وجود لها على الشبكة ولي  لها نشاط إعالمي منظم فهم -

 سيأتي إليهم صاغرا، ولذا ال داعي للتعب في هذا المجال. 

المالحااظ فااي المواقااع الخاااص بااالوزارة انااه لااي  هناااك أي وضااو  حااول القطاعااات اإلنتاجيااة وآليااة التناااف  
ة الفالنياة والشروط المطلوبة من كل مستثمر، وفي الواقع تتناقل المواقع اإلخبارياة وبالاذات الرسامية إن الشارك

أو الشخص الفالني زار الوزارة واساتقبله المساؤول الفالناي وابادي رغبتاه فاي الادخول فاي نشااط ماا أو قطااا 
 معين. 

 :آلية اإلعالن عن القطاعات النفطية

م حااـول 5002/ 2/ 22( بتاااريد57يتضااح ماان خااالل تقرياار لجنااة التنميااة والاانفط والثااروات المعدنيااة رقــااـم )
( منطقااة )القاارن( 02( منطقااة )المشااف( محافظااة شاابوة والقطاااا )29فااي اإلنتاااج بالقطاااا ) اتفاقيااة المشاااركة

محافظة حضرموت، إنه ألول مرة يتم إبرام اتفاقية بين اليمن وشركات نفطية من خالل مناقصة دولية اعتمدت 

                                                           
12 - ye/portal/mom. gov. yemen. aspx?alias=www. /portal/Defaultye. gov. yemen. http://www 
13 - ye. org. ygsmrb. http://www/ 
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ى الشاركات فيها الوزارة أسلوب المزاد ومبدأ المنافسة، حياث عرضات هاذه القطاعاات ماع قطاعاات أخارا علا
العالمية لتقديم عروض بشأنها وفقاً لمعايير واضحة وتقييم دقيق لعروض الشركات المتقدمة وماا تتمتاع باه هاذه 
الشركات من قدرات مالية وإمكانيات فنية ومن ثم اختيار أفضال العطااءات التاي تتضامنها عاروض الشاركات، 

النواب في ضوء مناقشته لتقارير قدمتها اللجنة بشأن وأن هذا األمر يأتي تنفيذاً لتوصيات سابقة أصدرها مجل  
 (. 14اتفاقيات نفطية سابقة)

بادرة جيدة مان لجناة التنمياة باالمجل  حققات هادفين األول تحفياز مجلا  الناواب فاي القياام بمهاماه الدساتورية 
ة وذات اإلمكاناات وحماية الموارد الطبيعية، والثاني تحقيق نوا من شفافية إرساء العقود على الشركات الراغبا

بعد أن كانت األمور تتم بعدم وضاو  كماا تام ماع االتفاقياات الساابقة مناذ ماا قبال الوحادة كماا يتضاح مان العقاد 
الموقع مع شركة هنت في الشطر الشمالي وفاي الشاطر الجناوبي كانات األماور تؤكال للشاركة الساوفيتية، وبعاد 

 ار تتسرب عن منح قطاعات إنتاجية ألفراد وشركات. الوحدة فقد كان الغموض هو سيد الموقف وكانت األخب

، 0م بشاأن دراساتها التفاقياة القطااا 5/5008/ 22( بتااريد 74ويشير تقرير هذه اللجنة البرلمانية رقــــــاـم )
، باأن وزارة الانفط أفاادت بأناه تام 02م بشأن دراساتها التفاقياة القطااا 5/5008/ 22( بتاريد 72ورقـــــــم )
طاعات بطريقة تنافسية وذلك بالمنافسة الدولية الثانية التي أجرتها الوزارة وقد تم فوز هاذه الشاركات تسويق الق

ماان بااين العااروض المتقدمااة لهااذه المنافسااة، وأرفااق صااورة ماان أوليااات وتحلياال العااروض التنافسااية للشااركات 
 (. 15المتقدمة في حينه)

شاركة  28لة األنباء خبار عان فاتح المجاال لترشايح م تناقلت وكا52/8/5027وفي عهد الوزير دار  بتاريد 
قطااا  50شركة تقدمت إلى الجولة السادسة من العطاء التي طرحته الوزارة للتنقيب فاي  42عالمية من أصل 

قطااا بحاري، ولكان الموضاوا لام تظهار نتائجاه بعاد ذلاك فاي وساائل  22نفطي شملت تسع قطاعاات برياة و 
 اإلعالم الخاصة بالوزارة. 

هذه الخطاوة العلنياة لام تقابال باالرتياا  فبحساب موقاع إخبااري فا ن مراكاز القاوا النافاذة تماار  حالياا  وحتى
قطااا بحاري وتحات  22قطاعات برية و 9قطاا نفطي منها  50أعمال تقسيم وتوزيع للقطاعات النفطية بعدد 

تصاد المتذبذب بينما الهدف منها أسماء شركات خارجية وبحجة زيادة اإلنتاج النفطي والغازي لليمن وتنمية االق
تمرير اتفاقات ملتزمة ومجحفة، وكان مؤتمر الحوار قد رفع رسالة للرئي  اليمناي عباد رباه منصاور تضامنت 

نقطااة علااى رأسااها إيقاااف جميااع المناقصااات الجدياادة المتعلقااة بالقطاعااات النفطيااة فااي الجنااوب إال أن  22تنفيااذ 
شاركة أجنبياة تابعاة  28إنزال هاذه المناقصاات علاى وجاه التحدياد لعادد  توجيهات الرئي  للحكومة لم تنفذ وتم

لنافااذين قبليااين وقيااادات عسااكرية بااارزة، وبحسااب المصااادر العاملااة فااي وزارة الاانفط أن النافااذين علااى الاانفط 
يحاولون تثبيت شركاتهم التي تحمل أسماء عالمية لسنوات طويلة قادمة في خطوة لمواصلة نهب ثاروات الانفط 

التااااي أصاااابحت عائداتااااه ضااااعيفة جااااراء االسااااتنزاف القاتاااال ماااان قباااال تلااااك القااااوا والشخصاااايات القبيلااااة و
 (. 16والعسكرية)

ثروات تنهب وشركات وأفراد يعملون دون تجديد للتصاريح أو حتى دون تصاريح وال تنشر هذه المواقع عنهم 
 (. 17قه)شيء بل وأعفت وزارة النفط نفسها من التعب فأهملت الموقع حتى تم إغال

إذاً فارص كثيارة ولكان العارض سايئ والشافافية معدوماة، وكمااا هاو معاروف فاان البلاد الفاساد ال يأتياه الزبااائن 
الفاسدون، والنتيجاة ثرواتاه تهارب بحقائاب ابان البلاد أو األجنباي، وهاذا هاو حاال الصاناعات االساتخراجية فاي 

 اليمن. 

                                                           
م حـول اتفاقية المشاركة في اإلنتاج بالقطاا 5002/ يونيو / 22( بتاريد 57مجل  النواب، تقرير لجنة التنمية والنفط والثروات المعدنية رقـــم ) - 14

 . ( منطقة )القرن( محافظة حضرموت02شبوه والقطاا ) ( منطقة )المشف( محافظة29)
( 72م بشأن دراستها التفاقية القطاا، ورقـــــــم )5008/ 5/ 22( بتاريد 74مجل  النواب، تقرير لجنة التنمية والنفط والثروات المعدنية رقـــم ) - 15

 . 02م بشأن دراستها التفاقية القطاا 5008/ 5/ 22بتاريد 
16 - na. org/Display. asp?page=1020&NewsID=8586#. U8lFAZR_v14-w. adenhttp://ww 
17 - http://www. mom. gov. ye/ 
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 التهديدات:
كات الجااادة العاملااة فااي قطاااا الصااناعات االسااتخراجية فااي الاايمن، أو كثيارة هااي التهدياادات التااي تواجااه الشاار 

الراغبة في الدخول إليه، وليست الفاسدة منها، وكلمة رئي  الجمهورياة التاي أشارنا إليهاا فاي هاذا الفصال لتادل 
ن داللة واضحة على ذلك بحيث تجد أربعة وثالثين شركة نفسها مضطرة لمغادرة اليمن خالل السنتين األخيرتي
بسبب انعدام األمن لوحده، إضاافة إلاى المعوقاات األخارا التاي تجعال مان الايمن بلاد غيار جااذب وغيار ماريح 
 لالستثمار وفي كل القطاعات االقتصادية، وسوف نستعرض بعضا من التهديدات من خالل التقارير المتاحة. 

 (. 18م)1116يمن تقرير الوكالة األمريكية للتنمية الدولية بعنوان )تقييم الفساد في ال
تحت عنوان الفساد الكبير يشير هذا التقرير إلى أن النفط يلعب دورا رئيسيا في كل من توجه النخب للتورط في 
السلوك الفاسد، وفي عدم قدرة تركيبة الفساد االقتصادي والسياسي في اليمن في االستمرار ألجال غيار مسامى. 

السالطة فاي الايمن، ويعتماد ذلاك علاى ساعر الساوق. ووفار مان إيارادات  %90إلاى  %80ويمثل النفط ما بين 
ارتفاا أسعار النفط في العامان الماضيان عائدات هائلة للسلطة تنهبها النخب. ولكن كميات النفط الموجاودة فاي 
اليمن محدودة واالحتياطي قليل، إذ من المتوقع أن تستنزف اليمن احتياطيها النفطي خالل عشرة أعاوام تقريباا. 

لمؤكد أن يحتدم االحتكاك والصراا السياسي بين النخب على إيرادات النفط المتدهورة فاي األعاوام قبيال ومن ا
االسااتنزاف الفعلااي حيااث سااتتناف  للحصااول علااى أسااهم الكعكااة المنكمشااة. ويضاايف التقرياار إلااى أنااه تتمثاال 

بيار مان الانفط( خاالل العقاد القاادم االستراتيجية العقالنية الثانية للنخب في زيادة نهاب الماوارد العاماة )بشاكل ك
وضمان جاهزية استراتيجية خروج، حالما تستنفذ الخزانة العامة. وفي ظل هذا المشهد، تظال مؤسساات الدولاة 
ضعيفة، والفساد الكبير منتشر، والتوترات االجتماعية في تنامي. وكون هاذه االساتراتيجية تمثال الطرياق األقال 

الطريق. وهناك قصص ُتحكى عن استراتيجيات خروج نخب قد وضعت قيد مقاومة، ستكون على األرجح هي 
 (. 19الجاهزية)

وبالفعاال فقااد جاااهرت الساالطة السااابقة بحكايااة نضااوب الاانفط، ونهااب الفاساادون الكثياار ماان مااوارد الصااناعات 
شاار االسااتخراجية ومنهااا الاانفط والغاااز، وحولوهااا إلااى حساااباتهم فااي الخااارج، ولااذا لااي  ماان المسااتغرب أن تنت

استثمارات الكثير من اليمنيين مساؤولين ورجاال أعماال فاي الخاارج، بحثاا عان ماالذات آمناة لتلاك المنهوباات، 
م سارعوا للبحث عن وسيلة للهروب مان المحاسابة 5022وعندما تأكد للفاسدين نجا  ثورة الشباب في فبراير 

األموال المنهوباة وبكال ثقاة فاي شاوارا فكان قانون الحصانة السيئ الصيت الذي مكنهم من التبختر بصلفهم وب
 اليمن والدول األخرا كلبنان واإلمارات وغيرها. 

 (: YE ()20- 479تقرير البنك الدولي رقم )
 سابيل يشير هذا التقرير الصادر عن البنك الدولي إلى وجود معوقات تواجه قطاا التعدين في اليمن، تعترض 

 -:يأتي ما إلى حاجة ف نه في لهذا القطاا، وبالتالي المستدامة التنمية
 التحتية.  البنية تحسين -2
 القبلية.  المناطق إلى بالوصول يتعلق فيما السيما االجتماعية، للجوانب حذرة إدارة -5
 الحكومية.  التنظيمية المؤسسات دور تعزيز -7
 الحالية.  والقانونية المالية اإلصالحات تعزيز زيادة -4

 تقرير تشاتام هاوس: 
ير الصادر في سبتمبر هذه القضية من قضايا الفساد التي يزخر بها القطااا النفطاي، والتاي تعاد يورد هذا التقر 

 وزارة قياام م، عان 5020عاام فاي جورناال ساتريت وول من الممارسات المعرقلة لالستثمار الجاد فقد أعلنت
 الشركة اليمن. كانت في هابأعمال تتعلق فساد بتهمة شلمبرجير النفط خدمات شركة مع بالتحقيق األمريكية العدل

                                                           
 م. 15/9/1116اليمن، تقييم الفساد في اليمن،  –الوكالة األمريكية للتنمية الدولية  - 18
قل عمله التجاري إلى كندا، وذكر قصةص عةن زمةالء لةه ينةوون اتخةاذ على سبيل المثال، بدأ أحد رجال األعمال الذين قابلهم الفريق باتخاذ إجراءات لن -19

 )التقرير(.  خطوات شبيهة
 مرجع سبق ذكره. اليمن مراجعة عامة لقطاا المعادن،  - 20
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 هيئاة لادا النفطياة الايمن حقاول عان المعلوماات لكافاة بياناات بناك م إلنشااء5005فاي عاام عطااء قادمت قاد
صاالح  توفياق ياديرها التاي االساتثمارية زونياك شركة محلي كوكيل واستخدمت اليمنية، النفط وإنتاج استكشاف

 أمريكاي دوالر ملياون نصاف زونياك لشاركة تابعاة خارجياة لشاركة ُدفاع الصفقة، توقيع صالح، وقبيل هللا عبد
عاامي  باين دوالر ملياون 78، 2بنحاو تقادر أخارا مباالغ علاى الشاركة حصالت كماا توقياع، كمكافاأة
 كباار مان وهماا– المساوري الحمياد الشاميري، وعباد الجليل عبد أحمد األثناء، قام تلك م، وفي5000و5005

 الساوق. وفاي ساعر كثيارا يفاوق بساعر للشاركة سايارات بتاأجير –الانفط وإنتااج استكشاف هيئة المسؤولين في
 وكايال –محسان علي يملكها التي– المحدودة والمعدنية البترولية للخدمات ذكوان شركة أصبحت ذلك، غضون
م، 5000و5004باين عاامي ألاف دوالر 580قادره  مبلغاا وتلقات المعادات، واستيراد أجل تصدير من للشركة
 المساتحيل مان أناه والغااز الانفط لشاركات التنفياذيون الماديرون ويادعي(الصالة  ذات وراقاأل أجال تسايير مان

 حاولات عنادما ساتريت، وول ووفقاا لصاحيفة )كوكيال ذكاوان شاركة باساتخدام إال الايمن إلاى المعدات استيراد
 قدمتاه إياداا الايمن. وفاي إلاى معادات اساتيراد عليهاا المساتحيل من أصبح الترتيب هذا إنهاء شلمبرجير شركة
 القضاية إلاى الشاركة تشار لام األمريكياة، والبورصاات المالياة األوراق لجناة م، إلاى5025أكتاوبر فاي الشركة
 تعاود أخارا فسااد قضاية فاي الاذي أجرتاه ”تحقيقهاا أغلقات “قاد العادل وزارة باأن أفاادت لكنهاا باالمرة،
 (. 21م)5000لعام

 (:22م)1104يناير  6يخ تقرير لجنة التنمية والنفط إلى مجلس النواب بتار
يؤكد التقرير إلى أن إنتاج النفط الخام خالل هذه الفترة تراجع بصورة كبيرة، حيث وصل معدل اإلنتاج اليومي 

( برميل فقط، من خالل البيانات والمعلومات التي حصلت عليه اللجنة من الجهة المختصة فاي ٤٦١٫٤٨١إلى )
اج الاانفط( يتبااين أن هناااك عاادة أسااباب تقااف خلااف هااذا التراجااع وزارة الاانفط والمعااادن )هيئااة استكشاااف وإنتاا

والتدهور الذي يشهده القطاا النفطي، بعضها مرتبط بتركيبة وطبيعة القطاعات النفطية، وبعضها ااخر مرتبط 
بالنواحي األمنياة، وأساباب أخار مرتبطاة بجواناب فنياة وتنظيمياة متعلقاة باوزارة الانفط والوحادات التابعاة لهاا  

 :اومنه

 اإلضرابات والممارسات من قبل النقابات والعاملين والمطالبة بالزيادات المادية.  

 عدم قيام السلطات المحلية في بعض المناطق بدورها كما يجب.  

 االعتداءات على ناقالت النفط الخام المتكررة.  

 ت. حوادث القتل التي تحدث بين القبائل الواقعة بالقرب من المنشآت التابعة للشركا 

 حوادث اعتداءات القاعدة المتكررة على مواقع الجي  والنقاط األمنية.  

 قيام مواطنين ببناء مساكن قرب مواقع الشركات بغرض االبتزاز بدعوا ملكيتهم لألرض.  

 المشاكل الناتجة عن إجراءات توزيع العمالة والمعدات من قبل ممثلي مكاتب العمل.  

عملية تخريبية تعرض لها  22النفط حيث يشير التقرير إلى أكتر من  األعمال التخريبية لخطوط أنابيب 
 م. 5027أبريل من عام  70م وحتى 5022يوليو  22األنبوب منذ 

 احتجاز بعض أبناء المناطق لمعدات الشركات.  

اعتراض بعض المواطنين على الشركات عن استكمال أعمال المعالجات البيئية لمخلفاات الحفار بحجاة  
 تنفيذ هذا العمل. أحقيتهم ب

 التقطعات المستمرة من قبل المواطنين ألعمال المسح في بعض المناطق.  

                                                           
 ,October , Journal Wall Street, ’Field Giant in Bribery Probe-Oil‘Dionne Searcey and Margaret Coker 8، )م0202سابتمبر هااو ،  تشااتام تقريار - 21

2010, 

 http://online. wsj. com/article/SB10001424052748704631504575532332768800728. html) . 
الجمهورية اليمنية، مجلس النواب، صنعاء، تقرير لحنة التنمية والنفط والثروات المعدنية بشأن الصعوبات التحديات التي تواجه عمليات  - 22

 . م7/0/1104(،0لنفط في بالدنا، رقم )استكشاف وإنتاج ا
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 سوء اإلدارة من قبل بعض الشركات.  

 االعتداءات المتكررة من قبل مجهولين بالتقطع والقتل وحرق ناقالت النفط الخام.  

 وضع عبوات ناسفة في بعض اابار.  

 الحماية المرافقة لقاطرات نقل النفط الخام. قيام مجهولين باالعتداء على أطقم  

 االعتداء من قبل مجهولين على سيارة ومعدات بعض الشركات وسرقة بعضها.  

 عدم توفر الحماية األمنية الكافية التي تكفل سير العمليات بالشكل الجيد.  

الحماية األمنية ومرافقة المبالغ التي تدفعها الشركات النفطية للوحدات العسكرية ولوزارة الدفاا، مقابل  
 950ألفاا و 250مليوناا و 578ناقالت النفط، وتصل تلك المبالغ التي توافرت بياناتها للجنة البرلمانية 

 لاير يمني.  800ألف و 205مليوناً و 290ملياراً و 22دوالراً أمريكياً سنوياً، بما يعادل مبلغ وقدره 

المناطة بهيئة استكشااف وإنتااج الانفط ماع عادة جهاات  االزدواجية والتداخل في المهام واالختصاصات 
أدا بدوره إلى إرباك عمل الشركات النفطية وكذا عدم قدرة الهيئة على أداء مهامهاا بالشاكل المطلاوب 
وفقاً لقرار إنشائها، حيث إن تعدد الجهات اإلشارافية والرقابياة أخال بالعملياة اإلشارافية والرقابياة علاى 

 بك عملها، ومن أبرز تلك الجهات: الشركات النفطية وأر
o  .هيئة استكشاف وإنتاج النفط 
o  .)اإلدارة العامة للحسابات النفطية )ديوان عام الوزارة 
o  .)اإلدارة العامة لليمننة )ديوان عام الوزارة 
o  .)اإلدارة العامة للغاز )ديوان عام الوزارة 
o  .)اإلدارة العامة للشؤون القانونية )ديوان عام الوزارة 
o ( 28شركة صافر لعمليات االستكشاف واإلنتاج المشغل قطاا .) 
o الشركة اليمنية لالستثمارات النفطية والمعدنية الـ YICOM  .قطاا 
o  .مكاتب الوزارة في المحافظات 
o  .السلطة المحلية في المحافظات 
o  .المؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز 
o  .دائرة تسويق النفط الخام 
o دائرة االستثمار . 
o  .الشركة اليمنية تحت التأسي  في اتفاقيات المشاركة في اإلنتاج 

إعطاء المهندساين  شحة اإلمكانيات المادية لتسيير أعمال هيئة استكشاف وإنتاج النفط، وبما ال يمكن من -
حافزاً مادياً يتناسب وحجم المهام التي يقومون بها مقارنة بزمالئهم الذين يعملاون فاي المجاال نفساه فاي 

 لشركات أو الوحدات التابعة لوزارة النفط. ا

 - ومن ضمن استنتاجات اللجنة اآلتي:
ال تسااتطيع الشااركات النفطيااة القيااام بااأي أعمااال تطااوير بساابب المشاااكل المختلفااة، وللممارسااات التااي  -

 تنتهجها السلطات المحلية لفرض مقاولين دون رجوا لإلجراءات القانونية للمناقصات. 
ومات كاملة عن الذين يقفون خلف تفجير أنابيب النفط واالعتداء على المنشآت النفطية لدا الحكومة معل -

 ومع ذلك لم تتخذ اإلجراءات القانونية بحق هؤالء. 
إن خلق بيئة استثمارية في المجاالت النفطية والغازية لن يتأتى ما لم تقم الحكوماة بواجبهاا فاي الحفااظ   -

 لين فيها. على سالمة المنشآت النفطية والعام

 -ومن توصيات اللجنة العمل على تحقيق اآلتي:
 حل مشاكل المواطنين المتواجدين في إطار القطاعات النفطية كقضايا المطالبات بالتعويضات وغيرها.  -2
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على وزارة النفط تسليم مبالغ الحماية األمنية لوزارة الدفاا، على أن تقوم الوزارة بواجبهاا فاي حماياة   -5
مااا تصاارفه الشااركات ماان مبااالغ للحمايااة، ولااي  عاان طريااق قااادة الوحاادات العسااكرية المنشااآت مقاباال 

 المتواجدة في المناطق. 
مملوكااة للحكومااة ذات « الاانفط والغاااز»اإلسااراا فااي إنشاااء الشااركة الوطنيااة للبتاارول، والتااي تشاامل   -7

وإنتاااج الاانفط شخصااية اعتباريااة وذمااة ماليااة مسااتقلة وأهليااة قانونيااة كاملااة تتكااون ماان هيئااة استكشاااف 
 24وشركة بترو مسيلة المشغل لقطاا  28وشركة صافر لعمليات االستكشاف واإلنتاج المشغل لقطاا 
 باإلضافة إلى الشركة اليمنية لالستثمارات النفطية والمعدنية. 

 اتخاذ اإلجراءات الكفيلة بحماية البيئة من التلوث في مناطق اإلنتاج النفطية.   -4
 منية المؤهلة في القطاعات النفطية وإحاللها محل العمالة األجنبية. استيعاب الكوادر الي  -2

 ضرب أنابيب النفط:
تعد مشكلة ضرب أنابيب النفط من أسوء المشاكل التي تواجه هذا القطاا، وتطرقت إليها بعض التقارير ،والتي 

عاام، إذ صاارت أصبحت تعطي صورة سيئة لي  عن هذا القطااا بال عان القبيلاة بشاكل خااص والايمن بشاكل 
تتكرر بشكل شبه يومي وتتعمد منع عملياات اإلصاال  فاي ظال عجاز الجهاات المختصاة فاي وزارتاي الداخلياة 
والدفاا والسلطات المحلية عن منع ذلك وحل مشاكل أبناء المناطق اإلنتاجية، وضبط المخربين، وهو ما ياؤدي 

 وبالشركات المنتجة.  إلى إلحاق أشد الضرر باالقتصاد اليمني، وبالبيئة المحيطة،

م، نتيجااة األعمااال 5022و 5020وبحسااب وزارة الاانفط فاا ن خسااائر الاايمن بلغاات مليااار دوالر خااالل عااامي 
 . التخريبية التي أدت إلى تفجير أنابيب النفط وتوقف اإلنتاج لفترات طويلة

خريبية التي تتعارض م، إن خسائر اليمن جراء األعمال الت5025وكانت وزارة المالية قد صرحت في ديسمبر 
مليون دوالر خالل األشهر التسعة األولى مان  200لها أنابيب النفط والغاز من حقول مآرب وشبوة بلغت نحو 

جاراء توقاف عمال  %9. 4هذا العام، وأن حصيلة إيارادات الحكوماة خاالل الرباع الثالاث مناه تراجعات بنسابة 
 حة. أنبوب التصدير أكثر من مرة نتيجة أعمال تخريبية مسل

م، بينهااا تسااع 5025عمليااة تخريااب منااذ مطلااع عااام  74وتشااير اإلحصاااءات إلااى تعاارض أنابيااب الاانفط لنحااو 
عمليات خالل شهر ديسمبر وهو ما تسابب فاي توقاف إنتااج وتصادير الانفط والغااز لفتارات طويلاة إضاافة إلاى 

 انعكاسات ذلك على توقف عمل مصفاتي تكرير النفط في عدن ومآرب لمدد طويلة. 
م أكد وزير النفط والمعادن حينها أحماد دار  أن الخساائر جاّراء تخرياب أنابياب الانفط 5027/ 28/22وفي 

بليون دوالر خالل السانوات الاثالث الماضاية، وأوضاح أماام مجلا   0. 4والغاز من قبل مسلحي القبائل بلغت 
، 5027م حتاى ماار 5022ملياون برميال نفاط مان ماار  9. 20بلغت « صافر»النواب، أن خسائر شركة 

 مليون دوالر.  555بليون دوالر، وبلغت خسائر الغاز  85. 2قيمتها 

وكشف تقرير صادر عن البناك المركازي اليمناي عان انخفااض كبيار لحصاة الايمن مان صاادرات الانفط خاالل 
يااين م نتيجااة تخريااب أنابيااب الانفط، مااا تساابب فااي تراجااع هاذه العائاادات إلااى ثالثااة مال5024الرباع األول عااام 

م 5027ألف برميل في الفتارة المقابلاة عاام  480ألف برميل خالل هذه الفترة مقارنة مع ستة ماليين و 220و
ر المليون دو 748ألف برميل، وهو ما ترتب عليه انخفاض العائدات إلى   770بانخفاض قدرة ثالثة ماليين و

ر، وُساجل أكبار الملياون دو 787ع قادره م، بتراجا5027ر خالل الفترة المقابلاة المليون دو 072قياسا بـنحو 
ر فقااط، فالكميااة المصاادرة فااي المليااون دو 44تراجاع ماان الصااادرات فااي مااار ، إذ لاام تجنااي الحكوماة سااوا 

ألف برميال كاان يفتارض تصاديرها خاالل   450ألف برميل فقط من إجمالي مليون و  792مار  لم تتجاوز 
إبريل وهو ما أجل تحصيل قيمة الشحنة حتى بداية مايو فاي الشهر، وقد تأخر شحن بقية الكمية حتى األول من 

 ضوء اتفاق البيع مع المشترين. 

وأوضح البنك إن االعتداءات التخريبية تسببت في خفض كمية النفط المخصص لالساتهالك المحلاي إلاى أربعاة 
برميال عان الفتارة  ألاف  520ألف برميل خالل الربع األول من هذا العام بتراجع بلغ ملياون و  940ماليين و
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م، وغالباا ماا تلجائ الحكوماة لتغطياة العجاز بتكلياف مصاافي عادن باساتيراد المشاتقات 5027المقابلة من عاام 
النفطية من الخارج ويقوم البنك بتغطية فاتورة االستيراد، وبلغت قيماة الكمياة المساتوردة خاالل األشاهر الثالثاة 

 ر. المليون دو 042م 5024األولى من عام 

أن ينتهي شهر رمضان المبارك تم ضرب األنبوب في صروا  والنتيجة أكثر من خمسمائة  ألاف برميال وقبل 
تحترق في الهواء والخسائر تتجاوز المائة مليون دوالر والمواطنون في المنطقاة يحاذون مان تعرضاهم لكارثاة 

ت الاذي تعااني الايمن مان بيئية نتيجة االحتراق ويطالبون الجهات المختصة بسارعة إصاال  األنباوب، فاي الوقا
وكبادت المازارعين خساائر  %40أزمة خانقة في المشاتقات النفطياة تساببت بحالاة بتراجاع حركاة النقال بنسابة 

فادحاة وتساببت بتراجاع اإلنتااج الزراعااي، وعلاى الارغم مان إعاالن األجهاازة األمنياة فاي المحافظاة باسام منفااذ 
حيالااه وكالعااادة تكتفااي برصااد منفااذي االعتااداء دون اتخاااذ أي العمليااة التخريبيااة إال أنهااا لاام تتخااذ أي إجااراءات 

إجااراءات ضاادهم وتزامناات العمليااة التخريبيااة عقااب توجيهااات الحكومااة مطلااع شااهر رمضااان األجهاازة األمنيااة 
 (. 23والقوات المسلحة بصد أعمال التخريب)

اياة للصاناعات االساتخراجية مما سبق نستطيع القول إن المنظومة اإلدارياة المكلفاة باإلشاراف والتطاوير والحم
 -وبالذات قطاا النفط تعد من أسوء المنظومات باليمن وأكثرها عجزا وفسادا وذلك لآلتي:

تجاهل بناء خطط استراتيجية بعيدة المدا تعمل على االستفادة من الموارد المتاحاة بماا يحقاق اساتدامة هاذه  -
للخروج من لعنة الموارد والتي تمثلات ببلاد مناتج  الموارد وتوجيهيها نحو دعم القطاعات اإلنتاجية المختلفة

 للنفط وشعب فقير وبيئة مدمرة. 
السما  لقوا الفساد إن تعمل بشكل علني لتحقيق مصالحها على حسااب مصاالح المجتماع ككال، مان خاالل  -

 عقود واتفاقيات خدمت الشركات النفطية وشركات المقاولة من الباطن. 
ن دراسة وإيجااد مناصاب للترضاية، األمار الاذي اثار سالبا علاى القادرة علاى هياكل تنظيمية يتم إيجادها دو -

 اإلشراف والتطوير وتحقيق الحماية للصناعات االستخراجية وبالذات قطاا النفط والغاز. 

 لعنة الموارد في اليمن:
لاى جياوب القلاة تعني لعنة الموارد إن يتمتع بلد ماا باالغنى فاي ماوارده الطبيعياة ولكان غالبياة عائاداتها تاذهب إ

النافذة من مسؤولين وشركات وتهريب إلى خارج الدولة ويذهب الفتات إلى الماواطنين وال يتحقاق أي تنمياة أو 
تطور بحيث يظل الشعب يعاني من الفقر والحرمان، وعندما تنضب هذه الموارد يخرج المفسدين رافعين شعار 

ل الانفط وكاأن الناا  كاانوا فاي بحبوحاة مان العاي ، )انتهى الدر  يا غبي(، وعليكم العاودة إلاى عصار ماا قبا
 والحكام هم من عاشوا في شظف العي . 

ولقد تحققت لعنة الموارد على أهل اليمن فقد ظهر النفط ونضب ولم يستفيدوا منه إال القشور، فال تنمية تحققت، 
ة متهالكااة، حتااى النساايج وال بيئااة تاام الحفاااظ عليهااا ودماارت القطاعااات االقتصااادية األخاارا، والبنيااة التحتياا

االجتماااعي تاام تاادميره، والفساااد يصاافه الصااديق قباال العاادو بالفساااد الكبياار، وقااد أفاااق النااا  علااى إنااذار الشااؤم 
بصدمة أول تصريح للرئي  السابق على عفا  بقرب نضوب النفط ، وظهرت فضيحة الغاز المسال الطبيعي، 

 -وتمثلت النتائج في ااتي:
 لى اليمن بنهاية عصر النفط الحلم وبداية عصر الفقر المدقع لغالبية أبناءه. تحقق لعنة الموارد ع -
 بيئة مدمرة وقطاعات اقتصادية منهكة واعتماد شبه كلي على الخارج في تلبية االحتياجات.  -
شعب يتبادل التهم فيما بينه البين حول نهب ثرواته وصل األمر إلى حد المطالباة باالنفصاال وإنكاار الهوياة  -

 كذا يصنع الفساد(. )ه
مسؤولين امتهنوا التسول من الدول والمنظمات والصناديق، وفي الوقت نفساه تهرياب األماوال إلاى الخاارج  -

 إلى الحد الذي دفع العالم للتساؤل أين ذهبت أموال النفط، ولماذا ال تستفيدوا من ثرواتكم. 
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م، وقاد عكسات 5027م لشاهر ماايو 5027ام وكان المجل  المحلي لمحافظة شبوة فد اختتم دورتاه األولاى للعا
مخرجات االجتمااا مان قارارات وتوصايات وتكااليف أهمياة هاذه القضاايا وتضامنت هاذه القارارات العدياد مان 

 (:24المعالجات من خالل االتجاهات التالية)

 على صعيد عالقة السلطة المحلية بالشركات العاملة في مجال النفط والغاز بالمحافظة:
المحلااي بااأن ماان أهاام أسااباب الصااراعات والتناااحر بااين بعااض أبناااء المحافظااة علااى األعمااال  ياارا المجلاا  -

الخدمية والمقاوالت مع الشركات يعود إلى عدم الشفافية وضعف التنسيق بين السلطة المحلية والشركات وكذلك 
ا  ضاحيته عادد مان المركزية الشديدة في أعمالها مما عك  نفسه على حصول الكثير مان االقتتاال والتنااحر ر

 أبناء المحافظة وجر  الكثير منهم . 
يؤكد المجل  المحلي على ضرورة إيجاد آلية تنسيق تانظم تلاك العالقاة لماا مان شاأنه إشاراك السالطة لمحلياه  -

بالمحافظة في اإلشراف على بعض المهام المتعلقة بأعمال الخدمات والمناقصات للشركات العاملة بالباطن بكال 
 ضو  . شفافية وو

 إعطاء فرصه ألبناء المحافظة للتوظيف وفقا ومؤهالتهم وكفاءتهم في الشركات العاملة بالمحافظة.  -
يقدر المجل  تقديرا عاليا ما تقدمه بعض الشركات للمحافظة من تنمية مستدامة لبعض مناطقها وتأهيل بعض  -

االحتياجااات التنمويااة للمجتمااع والزال الطااالب وياارا المجلاا  بااان مااا يقاادم ال يصاال لمسااتوا الطمااو  وتلبيااة 
 ينقصها التنسيق مع السلطات المحلية وكذلك تخصيصها لمديريات دون غيرها. 

وبحسب البيان ف ن مصائب النفط والشركات النفطية في مناطق اإلنتااج فاي الايمن عاماة وفاي شابوة خاصاة قاد 
تن قد يستمر مخاطرها لسنوات قادمة يكون وصلت إلى حد إزهاق األروا  وتمزيق النسيج االجتماعي وإثارة ف

 النفط فيها قد نضب وذهبت أثاره االيجابية القليلة وبقيت أثاره السلبية اجتماعيا وبيئيا. 
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 الفصل الرابع

 نبذة عن اتفاقيات وعقود الصناعات االستخراجية في اليمن
 توطئة:

ن أهم هذه الصناعات أال وهو النفط والغاز، عند الحديث عن الصناعات االستخراجية في اليمن يتطرق إلى الذه
لكن هذا القطاا في األسا  يمتد إلى المعادن والغابات والثروة السمكية، كونهاا تتصاف بعملياات اساتخراج إماا 

 أنها قد ال تتجدد مطلقا أو أنها ذات طبيعة بطيئة التجديد. 
شركة الروسية في شبوة ومشاروا الغااز وابرز تجربة كانت تجربة شركة هنت األمريكية في مآرب وتجربة ال

الطبيعي المسال الذي تصدت له شركة توتال الفرنساية ، وهاي تجاارب تمثال قماة الخضاوا للشاركات األجنبياة 
 والفشل والفساد وإهدار الموارد. 

م، أمااام 2982ماآرب الجااوف، فاتح بااب المناقصااة فاي هاذا القطاااا عاام  28تجرباة شاركة هناات القطااا  -2
بية للتنقيب عن النفط وقد تقدمت العديد مان الشاركات منهاا )شاركة هنات، شاركة دورشاتر الشركات األجن

غاز، شركة ارابياان شايلد دفلوبمنات(، وقاد رساا العقاد علاى هنات األمريكياة حياث أوصات لجناة الخباراء 
 -(:25المناط بها إعداد التقارير بناء على المعطيات ااتية)

  دفلوبمنت أقل حجما من هنت ورأسمالها أعلى. أن شركتي دورشتر غاز، وارابيان شيلد 

  .أن مجال عمل شركة هنت النفط بينما تتخصص الشركتين ااخرين في مجال الغاز 
مان حصاتها ألرباع  %2. 54وهي بيانات غير صحيحة بالمرة، وقد اضاطرت هنات لتاوفير التمويال إلاى بياع 

م. 2982ت إثار تعرضاها ألزماة مالياة عاام شركات كورية هي هيواندي وبوكنج وشان وان وبدكو، كماا أقادم
 من قيمة االمتياز.  %02. 70من باقي حصتها لشركة اكسون ليتبقى لها  %49لبيع 

 -وقد استطاعت شركة هنت الحصول على العقد نتيجة قيامها باالتي:
مان قيماة  %22إلاى  %20تخصيص مليون دوالر كرشوة للنافذين فاي النظاام ماع تخصايص ماا باين  -

 (. 26لرشاوا)العقود ل
دفع مبلغ مائة  ألف دوالر لكل عضو من أعضاء لجنة الخبراء المناط بها إعاداد التقاارير عان أوضااا  -

مان إرباا  الشاركة لكال مان الاوزير  %20وعروض الشاركات المنافساة، باإلضاافة إلاى مباالغ أكبار و
 (. 27والقيادات الفاعلة في الوزارة)

 

 (:28نبذة عن االتفاقية وتمديدها)
زم االتفاقياة األصالية الشاركة بادفع أي إتااوة للدولاة علاى كمياات الانفط الخاام المناتج بالقطااا عناد لم تل -

المعدالت من أول برميل وحتى مائة ألف برميل، وان ألزمات الشاركة بادفع إتااوة علاى تلاك التاي تزياد 
 كمياتها عن المائة ألف برميل. 

قصى من إجمالي النفط الخام المناتج والمحاتفظ كحد أ %70نصت االتفاقية على أن تأخذ الشركة نسبة  -
به في القطاا كنفط كلفة مقابل استرداد تكاليف ونفقات االستكشااف والتنمياة والتشاغيل التاي دفعات فاي 

 القطاا. 
 %00نصت االتفاقية على أن يتم اقتسام اإلنتاج )نفط المشااركة( بعاد اساتبعاد نفاط الكلفاة علاى أساا   -

 أناه عناد بادء اإلنتااج التجااري بالقطااا تام بنااء علاى طلاب الشاركة تعاديل للشاركة، إال %70للدولة و
 %20للدولااة،  %40االتفاقيااة األصاالية تاام بموجبااه إعااادة توزيااع نفااط المشاااركة علااى النحااو التااالي )

                                                           
الجاوف  –( ماآرب 01( حاول أوضااا القطااا النفطاي رقام )01الجمهورية اليمنية، مجل  النواب، تقرير لجنة التنمية والنفط والثاروات المعدنياة رقام ) - 25

 .  م01/2/0222في ضوء قرب موعد انتهاء مدة االتفاقية النفطية النافذة حاليا بالقطاا المبرمة مع شركة هنت، 
ركاز ناصر محمد ناصر، نموذج من االختالالت في القطاا النفطي فاي الجمهورياة اليمنياة، دراساة فاي أداء النظاام السياساي، مجلاة شاؤون العصار، الم - 26

حاول بياع وزارة الانفط  4، )تقريار لجناة التنمياة والانفط رقام 24م، ص 0221ماار -(، ينااير20اإلستراتيجية، السانة الثالثاة عشار، العادد )اليمني للدراسات 

 .  م(0222من حصة الشركة الفرعية التابعة للمؤسسة اليمنية للنفط والغاز، صنعاء، أرشيف مجل  النواب  42%
 . م0222أرشيف مجل  النواب،  -الخدمات، )تقرير لجنة 24المرجع السابق، ص  - 27
الجاوف فاي ضاوء قارب موعاد انتهااء مادة  –( ماآرب 01( حاول أوضااا القطااا النفطاي رقام )01تقرير لجنة التنمية والانفط والثاروات المعدنياة رقام ) - 28

 .  2، 2م، مرجع سبق ذكره، ص01/2/0222االتفاقية النفطية النافذة حاليا بالقطاا المبرمة مع شركة هنت، 
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ماان حصااة الشااركة ماان نفااط  %20للشااركة(، علااى أن تاادفع الشااركة للدولااة ضااريبة دخاال مقاادارها 
. ويضيف تقرير اللجنة البرلمانية أن ذلك لم يغير شيء في حصة الشركة %70المشاركة أي ما نسبته 

ولكن الشركة هدفت من ذلك التعديل لتجناب دفاع ضارائب الادخل المفروضاة عليهاا فاي بلادها األصالي 
 الواليات المتحدة األمريكية. 

 (:29وزارة النفط والمعادن بررت تمديد االتفاقية ألسباب منها)
 قية سيؤدي إلى استمرار تطبيق المواد األصلية لالتفاقية. أن عدم تعديل االتفا -2
أن التعديل حسم مسألة ملكية الغاز التي كانت مثار خالف طيلة السنوات الماضية بين الحكومة وشركة  -5

 هنت. 
أن إمكانيات وكوادر الوزارة ال تؤهلها بالقيام بعمليات بترولية تقتضي االستكشااف والتطاوير واإلنتااج  -7

توجد في الوطن العربي حالياا شاركة وطنياة تقاوم بعملياات مماثلاة، وأن االساتثمار فاي المجاال وأنه ال 
النفطي يحمل عنصر المخاطرة التي ال يجيزها القانون المالي وحتى على افتراض وجود قانون خاص 

 بهذه االستثمارات فان وجود طرف أجنبي من شأنه أن يخفف المخاطر المالية على الدولة. 
يتعلق بالخيارات المتاحة أمام الوزارة خالف خيار التمديد فال يوجد أي خيارات في الوقت الراهن فيما  -4

 قبل أن تستلم الوزارة من شركة هنت البيانات. 

وأوصت اللجنة المجل  برفض خيار التجديد والتمدياد لالتفاقياة، واإلساراا فاي البحاث عان الخياارات والبادائل 
تنافسية شفافة لتحقيق أفضال الشاروط والعوائاد لخزيناة الدولاة واالقتصااد الاوطني، الممكنة والقائمة على أس  

وان يقف المجل  وقفة جادة وحاسمة إزاء االختالالت الوظيفية الموجودة في وزارة النفط، والتاي أدت وتاؤدي 
وفاق أسا  ساليمة  إلى خسارة فادحة على البلد نتيجة لعدم الجدية والمسؤولية في تعاملهاا ماع اقتصااديات الانفط

مان إجماالي اإليارادات وأن يتخاذ  %20على الرغم من أهمياة الموضاوا الاذي يرفاد خزيناة الدولاة باأكثر مان 
 (. 30المجل  ما يراه مناسب تجاه ذلك)

ونظرا للسرية وحالة التضليل اإلعالمي الذي كانت تمارسه أجهزة الدولة وخاصة اإلعالمية منهاا فقاد صاورت 
إنجاز تاريخي ال مثيل له وأن ذلك سيحقق نقلة نوعية فاي االقتصااد اليمناي وعملياات التنمياة  االتفاقية على أنها

 ورفع مستوا معيشة المواطنين. 
ومع ذلك ارتفعت بعض األصوات الداعية لالستفادة من ثروات النفط في اليمن في مجاالت التنمية األكثر نفعا، 

ية التي سبقت اليمن في إنتاج النفط وتصديره وحولات عوائاده إلاى وتالفي األخطاء التي وقعت بها البلدان العرب
 (. 31ترف وبذخ أو سيولة نقدية أودعت في البنوك األجنبية)

وكم من مؤتمر عقد وندوات ناقشت مطالب النا  في حسن استغالل عائدات النفط، ولكن لم تلح فاي األفاق أياة 
آرب ثام فاي شابوة وحضارموت كاان إخطباوط الفسااد مالمح واضحة، ففاي فتارة ماا بعاد اساتخراج الانفط فاي ما

الضخم يبتز وينهب الثروات في ظل غياب رقابة فعالة وصارمة وإشراف مباشر ومتابعة دقيقاة لمادا االلتازام 
 (. 32ببنود االتفاقيات)

ومع انتهاء العقد الذي حاددت فترتاه بعشارين سانة قامات الحكوماة اليمنياة بتقاديم مشاروا اتفاقياة تعاديل جزئاي 
لمجل  النواب يتم بموجبه التعديل والتمديد لشركة هنت لمدة خم  سنوات، ومن تم ثم سحب المشروا برسالة 

 (. 33من رئي  الوزراء لم يرد فيها مبررات واضحة لسحب المشروا)

                                                           
 . 01، 9، صابقسالمرجع ال - 29
 . 01، 01المرجع السابق، ص - 30
 م00/00/0991صحيفة الثورة، مؤسسة الثورة للطباعة والنشر، صنعاء،  لعريقي، النفط والعرب والتنمية،اسعيد عبد المؤمن  - 31
وت العمةال، االتحةاد العةام لنقابةات عمةال الجمهوريةة، عةدن، لعريقي، هل صحيح أن: الةنفط ال يحمةل الجنسةية اليمنيةةي صةحيفة صةسعيد عبد المؤمن ا - 32

 .  م09/0/0991(، 0191العدد )
 . 2، مرجع سبق ذكره، ص(09ول أوضاع القطاع النفطي رقم )( ح09تقرير لجنة التنمية والنفط والثروات المعدنية رقم ) - 33
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 وقد اتهمت لجنة التنمية الحكومة ووزارة النفط بعدم وضو  الرؤية في السياسات وااليات التي يجب أن تتبناها
لتنمية وإدارة وتشغيل هذا القطاا على الرغم من اقتراب موعد انتهاء االتفاقية األصلية، وإخفااء معلوماات عان 

 (. 34اللجنة والمجل  بغرض تمرير مشروا اتفاقية التمديد والتعديل)
إال أن الضغوط التاي مورسات علاى الحكوماة إضاافة إلاى رفاض مجلا  الناواب للتجدياد فقاد رضاخت وألغات  

 يد، ونتيجة للفساد الذي ساد في هذا القطاا فقد أصبح نموذج يحتذي به. التجد

 (:Machinomport Technoexportتجربة الشركة السوفيتية ) -5
( كيلو متر مربع وقد بدأت هذه الشركة بتنفيذ األعمال 2920( في محافظة شبوة وتبلغ مساحته )4يقع القطاا )

م، فاي ثالثاة حقاول 2980ابريال  22اإلعالن عن اكتشاف النفط فاي م إلى أن تم 2985االستكشافية منذ العام 
. 20م باـواقع )2980هي )غرب عياد وشرق عياد وحقل أمل(، وقد بدء اإلنتاج من حقل غرب عياد في ماايو 

( برميل يوميا على نظام إنتاج يرتكز على طاقة دفع الغاز المذاب في النفط مما أدا إلى انخفااض ضاغط 000
ي ال توجد فيه طاقاة دافعاة أخارا، وقاد تام تادارك ذلاك ب نشااء منظوماة متكاملاة لحقان المااء بادأت المكمن والذ

( برميل يوميا وتازامن الحقان 8000م بمعدل )2992م، واستمر العمل حتى أغسط  2990العمل من ابريل 
 (. 35مع وقف اإلنتاج )

ف التي ترتبت على قيامها بالعمل، وحتى أن ويسود الغموض كثيرا ما قامت به هذه الشركة وما أنتجته والتكالي
دخول مواقعها كان محظورا على اليمنيين قبل الوحادة حتاى كسار هاذا الحااجز وزيار الانفط األسابق صاالح بان 

 حسينون. 

 (:36انتقال القطاا إلى شركة النمر بتروليوم)
طااا علاى المساتثمرين م اتخذت وزارة الانفط والثاروات المعدنياة قارارا يقضاي بعارض هاذا الق2990في عام 

وبعد التواصل مع العديد مان الشاركات العالمياة قادمت شاركة النمار بترولياوم العارض األفضال وقامات بتوقياع 
( 28م، وصادرت االتفاقياة بالقاانون رقام )2992سابتمبر 70اتفاقية المشاركة في اإلنتاج ماع وزارة الانفط فاي 

شركة اركو األمريكية للقياام بعملياة التشاغيل والتاي قامات م، وقامت الشركة بالتعاقد من الباطن مع 2992لعام 
 م، وأنتجت بأعلى معدل إنتاج عشرة آالف برميل يوميا. 2995بذلك ابتداء من أغسط  

أدا إيقاف تشغيل منظومة حقن الماء إلاى تادهور ساريع لضاغط المكاامن ومان ثام تنااقص اإلنتااج تادريجيا ماع 
وقااف العديااد ماان اابااار عاان اإلنتاااج وماان ثاام إغالقهااا. ثاام أنهاات الشااركة زيااادة فااي إنتاااج الغاااز ممااا أدا إلااى ت

 األمريكية عقدها الخاص بتشغيل القطاا وتوقفت عمليات اإلنتاج لمدة سنتين. 

تقدمت شركة النمر إلى وزارة النفط بطلب تعديل بعض أحكام بنود اتفاقية المشاركة في اإلنتاج وتمت الموافقاة 
م، وقامت الشركة ب عادة تشاغيل القطااا ولام تساتعين بشاركة خبيارة فاي 2992وليو ي 2على طلب الشركة في 

هذا المجال ولم تقوم بتغيير السياسة اإلنتاجية واستمرت في عملية استنزاف المكمن من دون أي دعم أو تعزيز 
غااز ماع انخفااض لضغط المكمن كما لم تقم بعمل أية صيانة تذكر لآلبار مما أدا إلاى زياادة كبيارة فاي إنتااج ال

كبير ومستمر في إنتاج النفط وكذلك في ضغط المكمن وصلت مؤشراتهما إلى الحد األدناى وقاد ارتفعات نفقاات 
 التشغيل وبالتالي وصلت عمليات اإلنتاج إلى نهاية الحد االقتصادي األدنى. 

لاى التخلاي والتناازل م بطلب التخلي عن القطااا وتام التوقياع ماع الاوزارة ع5002تقدمت شركة النمر في عام 
م، وآلاات كافااة حصااة الشااركة بكافااة االلتزامااات والحقااوق إلااى الشااركة اليمنيااة 58/7/5002والتسااوية بتاااريد 

 لالستثمارات النفطية والمعدنية. 
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 مشروع الغاز المسال:

النفط فاي تاج تبدأ مأساة الغاز الطبيعي المسال مع توقيع اليمن لالتفاقية مع شركة هنت األمريكية الستكشاف وإن
م. والتي أعطيت حق االمتياز لمدة عشارون عاام حياث سااد هاذه االتفاقياة الغماوض 2987محافظة مآرب عام 

الشديد ولفترة طويلة وهو ما كاان يخفاي نهاب مانظم للثاروة النفطياة، فقاد ادعات شاركة هنات أحقيتهاا فاي الغااز 
 الموقعة معها وهو ما رفضته الحكومة اليمنية. المصاحب للنفط وأنه من ضمن الصفقة التي تتضمنها االتفاقية 

وبسبب تأزم العالقات بين اليمن والواليات المتحدة منتصف تسعينات القرن العشارين بسابب الموقاف األمريكاي 
م وألن مطالااب الشااركة ال يمكاان أن تماارر فااي ظاال صااحوة حقيقيااة ترتباات علااى الهااام  2994ماان حاارب 

م 55/25/2994ت بعد الوحادة اليمنياة فقاد وجهات الحكوماة اليمنياة فاي الديمقراطي وحرية الصحافة التي ساد
الدعوة لشركات النفطية العالمية إلى تقاديم عروضاها الساتثمار الغااز ولكان ذلاك لام يكان ضامن دراساات وافياة 
ومعرفة كافية ب مكانيات الشركات وقدرتها على اإلنتاج والتصدير وتحقيق عوائد عالياة وعادلاة للايمن حياث تام 
 إرساء العقد على شركة توتال التي لم تكن صاحبة أفضل عرض وذات إمكانيات جيدة كما أثبتت األيام ذلك. 

بقبول العرض المقدم من توتال بما في ذلك منحها دور  24م صدر قرار مجل  الوزراء رقم 2/5/2992وفي 
معينااة فااي العاارض  المقاااول الرئيسااي للمشااروا مااع إجااراء المزيااد ماان المفاوضااات بغاارض تحسااين شااروط

والمشاركة المحتملة للشركات األخرا التي استجابت لدعوة المناقصاة شاريطة التوصال إلاى اتفااق مناساب ماع 
 (. 37شركة توتال)

والشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسيل هي شركة تأسست في بيرمودا بغارض تنفياذ المشاروا بتااريد االتفاقياة 
شركة توتال اليمن للغاز الطبيعي المسيل المحدودة، وتتمثل نسابة المسااهمة وتتكون من المؤسسة العامة للغاز و

لتوتال، وتقوم هذه الشركة بتصدير وبياع الغااز الطبيعاي المسايل بمعادل خمساة  %00للمؤسسة و %70بواقع 
 (. 38مليون طن سنويا ولمدة خمسة وعشرين سنة بعد بدء اإلنتاج التجاري)

غاااز الطبيعااي المساايل والمصاادر بواسااطة شااركة الغاااز طبقااا التفاقيااات البيااع وتاانص االتفاقيااة علااى أن يباااا ال
والشراء التي يجري التفاوض حولها بين شركة الغاز والمشترين وتسعى الشاركة مان خاالل هاذه المفاوضاات، 
لتحقيق أقصى المنافع التجارية من المشروا وذلك من خالل الحصول علاى أنساب الشاروط فيماا يخاص األخاذ 

 (. 39لدفع أو مستويات األسعار)/أو/ ا

هناات ا اكساانا  YEPCم، فااي ظاال ادعاااءات شااركة )2992وقااد تماات المصااادقة علااي االتفاقيااة فااي يناااير 
يوكونج( بأحقيتها في ملكية هذا الغاز وكان من أهم أهداف االتفاقياة تأكياد ملكياة الايمن للغااز، وكانات تقاديرات 

دت توتال قدرتها على تسويق الغاز، وقاد وافاق مجلا  الناواب علاى الحكومة حينذاك للعوائد كبيرة جدا، وقد أك
 ( 40االتفاقية خاصة وأنها تؤكد على ملكية اليمن للغاز)

وينقسم هذا المشروا إلى ثاالث مراحال هاي المرحلاة األولياة ومرحلاة التشاييد ومرحلاة اإلنتااج التجااري، وقاد 
دعوة مستثمرين آخرين للمشاركة في شركة الغاز بعد  أعطت االتفاقية لكل من توتال اليمن والمؤسسة الحق في

موافقة كتابية مسبقة من الوزارة، ويحق لتوتال في دعوة المؤسسة لمستثمرين آخرين للمشاركة في شركة الغاز 
طلب أن تكون حصة توتال هي األكبار باين جمياع المسااهمين باساتثناء المؤسساة، وياتم تلبياة احتياجاات شاركة 

 (. 41ل لتمويل المشروا عن طريق االقتراض ومدفوعات المساهمين في التمويل)الغاز لرأ  الما
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وبموجب االتفاقية تنتقل ملكية غاز اإلمداد والمخاطر المتعلقة به من الوزارة إلى شاركة الغااز عناد نقطاة إماداد 
كافية لتلبية احتياجات الغاز، وفي حالة أنها ارتأت شركة الغاز إن االحتياطيات المتاحة القابلة لالستخراج ليست 

 ( 42المشروا ف ن على الوزارة أن تخصص احتياطيات من مناطق أخرا)
 (43وتنص االتفاقية على أن يدفع المساهمون فيما عدا المؤسسة المنح التالية: )

خمسة ماليين دوالر خالل عشرين يوما من تاريد النفاذ، وخمسة ماليين دوالر خالل عشرين يوما من  -
ركة الغاز ب خطار الوزارة بقرارها الدخول في المرحلة الثانية، وخمسمائة ألف دوالر كل تاريد قيام ش

سنة بدء من تاريد النفاذ وبدء اإلنتاج التجاري وتوزا بنسب متساوية لمشروعات الرعاياة االجتماعياة 
 والطبية التي توافق عليها الوزارة. 

ر عند بدء اإلنتاج التجاري، وعشرة ماليين دوالر كما تدفع شركة الغاز إلى الوزارة عشرة ماليين دوال -
مع كل ارتفاا في مستحقات حصة الوزارة من الربح إلى مستويات لم تتحقاق مان قبال، وملياون دوالر 
ساانويا تااوزا بنسااب متساااوية لباارامج الرعايااة االجتماعيااة والطبيااة والتطااوير المؤسسااي واالجتماااعي 

 وبرامج التدريب. 
 ادات المشروا على اإلتاوات التالية:تحصل الوزارة من إير -
مان ساعر غااز البتارول المساال المسالم علاى ظهار السافينة  %20إتاوة غاز البتارول المساال مقادارها  -

(FOB .عن الكميات التي تصدرها ) 
مان بادء  52إتاوة الغاز الطبيعي على أسا  من النسب المئوية لسعر التحويل عن الكمياات المصادرة ) -

حتى نهاية السنة التقويمية الثامنة التي تلي نهاية السنة التقويمية لبدء اإلنتاج التجااري،  اإلنتاج التجاري
للاثالث السانوات  %8لألرباع السانوات التقويمياة التالياة،  %2لألربع السنوات التقويمياة الثانياة،  4%

 لما تبقى من مدة العقد( %20التقويمية التالية، 
 ة وشركة الغاز بحسب نسبة اإليرادات التراكمية إلى النفقات التراكمية. ويتم اقتسام األربا  بين الوزار

( في ميناء المشترا المتحقق بالساوق منقوصاا CIFوتحدد االتفاقية السعر التحويلي للغاز المسيل بكامل سعر )
د األدنى منه تكاليف الشحن، ويرتبط هذا السعر بمؤشر األسعار، وان سعر التحويل األدنى هو الذي يضمن الح

ماان اإلياارادات للااوزارة، وان هااذا السااعر المطبااق علااى شااحنات مساالمة تماات فااي ساانة تقويميااة معباارا عنااه 
بالاادوالرات لكاال مليااون وحاادة حراريااة بريطانيااة وحسااب القاايم التاليااة، بالنساابة للمبيعااات إلااى ارو باااء دوالر 

 ( 44وتسعين سنتا عن كل مليون وحدة حرارية بريطانية، وألسيا دوالران)
 -(:45وبالنسبة للضرائب يتم ااتي) 

 تقوم الشركة بدفع الضرائب لمصلحة الضرائب في اليمن وفقا للقوانين السارية.  -
( ماان النفقااات 5فااي كاال ساانة تقويميااة تباادأ عنااد أو فااي بدايااة المرحلااة ) %2تقااوم الشااركة باادفع نساابة  -

قبال الاوزارة وتعتبار تلاك الضاريبة الرأسمالية ونفقات التشغيل عن كل سانة تقويمياة بعاد اعتمادهاا مان 
( ولن تعتبر تكاليف قابلة لالساترداد خاالل 5الثابتة من ضمن التكاليف القابلة لالسترداد خلال المرحلة )

 (. 7المرحلة )
يعفااى المقاااولون طااوال ماادة االتفاقيااة ماان دفااع أيااة ضااريبة وكاال الضاارائب علااى الاادخل والضاارائب  -

 أي جهة متفرعة عنها.  المستقطعة التي تجبيها الحكومة أو
تتعهد الحكومة ب عفااء الموظفاون األجاناب التاابعون لشاركة الغااز والمسااهمون والمقااولون مان جمياع  -

ضرائب الدخل الشخصية وما يماثلها من الضرائب في اليمن على كل دخال أو مساتحقات مدفوعاة مان 
 مهورية. قبل الشركة والمساهمين والمقاولين وعل كل دخل من مصادر خارج الج

تعفى شركة الغاز والمسااهمون والمقااولون وموظفاوهم األجاناب مان دفاع المصااريف وكال الضارائب  -
والعوائااد والرسااوم الجمركيااة ورسااوم الدمغااة أو األتعاااب أو أي طيااف منهااا )فيمااا عاادا الرسااوم علااى 

يماا بعاد التاي ياتم الخدمات التجارية والمنافع( مهما كان طبيعتها سواء كان معمول بها حاليا أو تشرا ف
جبايتها في الجمهورية اليمنية أو في أي جهة حكومية تابعة لهاا ويشامل ذلاك وال يقتصار علاى الرساوم 
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والضرائب على تصدير المنتجات من المادفوعات ألي ولكال الضارائب المساتحقة علاى الملكياة ورأ  
أو عباار طوابااع الدمغااة علااى  المااال والفائاادة والعمليااات واإلجااراءات الروتينيااة )سااواء مااأخوذة مباشاارة

الوثااائق أو علااى اسااتعمال األوراق المختومااة(، بمااا فااي ذلااك أي وكاال الضاارائب والرسااوم والواجبااات 
 المتصلة بالعمليات. 

وتنص االتفاقية علاى أن تاؤول ملكياة منشاآت المشاروا إلاى الاوزارة فاي حالاة انقضااء المديونياة فيماا 
سمالية المتعلقة بمنشآت المشروا على أن يكون لشاركة الغااز يخص المنشآت واستعادة كل النفقات الرأ

 (. 46الحق الكامل في االستخدام المجاني للمنشآت للفترة المتبقية بغض النظر عن أي تحويل الملكية)

م بهدف إدخال شركاء آخارين هام )هنات ا اكسان 2992/يناير/29وبعد ذلك تم تعديل اتفاقية تطوير الغاز في 
اء بعض التعديالت على بنود االتفاقية األصلية وتمت المصاادقة علاى التعاديل وإصاداره فاي ا يو كونج( وإجر

م، وقد اشترطت االتفاقية أن أي بيع للغاز يجب أن يحقق أفضل العوائد والمصاالح للايمن، وحادد 2990مار  
ة اليمنية وتوتال والشركة ( بين الجمهوري2(. وهذا التعديل يحمل الرقم )47الحدود الدنيا المقبولة ألسعار البيع)

اليمنية للغاز وشركة اليمن للغاز الطبيعي المسيل المحدودة وشركة هنت اليمنية للغاز الطبيعي المسيل المحدودة 
المساائولية وشااركة اكسااون يماان للغاااز الطبيعااي المساايل المحاادودة وشااركة توتااال الاايمن للغاااز الطبيعااي المساايل 

م، والاذي ناص علاى تعاديل اتفاقياة 2990ينااير  29والذي تام إبراماه فاي المحدودة وشركة يوكونغ المحدودة، 
 (:48تطوير الغاز وتصبح األسهم في شركة الغاز مبدئيا بعد اإلقفال النهائي بالنسب التالية)

 . %52الشركة اليمنية للغاز  -2
 .  %72شركة توتال اليمن للغاز الطبيعي المسيل المحدودة  -5
 . %20202. 22يعي المسيل المحدودة المسئولية شركة هنت اليمنية للغاز الطب  -7
 . %22459. 24شركة اكسون يمن للغاز الطبيعي المسيل المحدودة  -4
 . %70900. 8شركة يوكونغ المحدودة  -2
ماان  %20كمااا نااص التعااديل علااى أال يقاال تموياال االسااتثمارات الكليااة المطلوبااة للمشااروا بمااا ال يقاال عاان 

 االقتراض من مقرضين محتملين. 
ص التعديل على أن يعكا  ساعر التحويال أي الساعر المساتخدم الحتسااب إيارادات المشاروا القيماة العادلاة ون 

( غير معلن حصال علياه 9للغاز الطبيعي المسيل في السوق ولن يكون هناك أي مبلغ إضافي خارجي )اوفشور
ومااة. وتهاادف اسااتراتيجية المساااهمون أو شااركاتهم التابعااة، ممااا قااد يااؤثر ساالبا بااأي طريقااة علااى إياارادات الحك

التسويق لشركة الغاز في جميع األوقات إلى تحقياق أعلاى قيماة ساوقية وأدناى تكلفاة نقال بحاري لصاادرتها بماا 
يتناسب مع التعاقد مع مشترين وشاحنين من ذوي السمعة الجيدة وذلك لزيادة إيرادات المشروا إلى أقصى حد. 

ال تكون أقل أفضلية من تلك المطبقاة علاى الصاادرات ألخارا وتعمل شركة الغاز على تحقيق شروط لألسعار 
 من الغاز الطبيعي المسيل من الشرق األوسط مع األخذ في الحسبان التفاوت المناسب في النقل. 

وأشارت االتفاقية إلى أنه بالنسبة للمبيعات للشرق األقصى يصعد سعر األسا  مع متوسط سعر الخام الخالص 
ن المنشاور مان قبال وزارة التجاارة الدولياة والصاناعة فاي الياباان وبالنسابة للمبيعاات إلاى من الجمرك في اليابا

( %50أوروبا يصعد سعر األسا  مع مزيج من المؤشرات بما في ذلك معدل التضخم فاي الوالياات المتحادة )
ير بالت  ( كما تم نشر كليهما في تقر%40( ونفط الغاز منخفض الكبريت )%40والوقود منخفض الكبريت )

 (. 49اوبلغرام روتردام)

ونص التعديل على أنه لن تطبق أو تفسر هذه االتفاقية أو أي اتفاقية أساسية أخرا بحيث تؤثر سلبا على حقوق 
وظهارت مالماح فسااد المشاروا (، 50اليمن أو مقاول اتفاقية مآرب طبقا التفاقياة ماآرب للمشااركة فاي اإلنتااج)

 (:51) ، والتي من أبرزها األتيوفساد قيادة وزارة النفط حينها

                                                           
 .  11 ص ،المرجع السابق - 46
 . 2(، ص21تقرير لجنة التنمية والنفط والثروات المعدنية، حول أوضاع ومستجدات مشروع تطوير الغاز، الرقم) - 47
 . 1 -1( التفاقية تطوير الغاز، ص 0التعديل رقم ) - 48
 . 29المرجع السابق، ص  - 49
 . 20، 21المرجع السابق، ص  - 50
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الصمت حيال الموضوا الذي دام لمدة عام كامل وذلك من خالل لقاء الرئي  في النصف الثاني من يناير  -2
م، مع مديري الشركات المساهمة في مشروا الغاز حيث كنا نعتقد أن الرئي  قد استجاب لنداءاتنا 2990

بالمصلحة الوطنية الذي حدث ليؤدي اجتماعاه بماديري  بشأن التجاوز الخطير في هذا المشروا واإلخالل
الشركات إلى نساف أي أمال أو اعتقااد بادور للارئي  يادافع عان الحاق الاوطني المهادور فاي هاذه الصافقة 
التعيسة، وكنا قد قلنا للمساؤولين فاي وزارة الانفط باأن يشارحوا لناا خلفياات هاذه المعضالة المتعلقاة بالغااز 

لحرص علاى المصالحة الوطنياة باالتهوي  واإلثاارة والتعماد المتواصال للتزويار ولكنهم واجهوا حقنا في ا
ليصبح إقرار الرئي  للمشروا في صيغته المرفوضة وطنيا تطورا سالبيا لام يكان متوقعاا، وتعميادا لحالاة 
مشوشة ال يعبر عن حرص على هاذه الثاروة الوطنياة مان اإلهادار والضاياا، فمشاروا الغااز قاد تعارض 

ن التعطيل الذي فرضته حالة من الفساد المتفشية فاي أجهازة السالطة وتعارض هاذا المشاروا لنوا كبير م
أيضااا للتجاهاال ماان القااوا الوطنيااة التااي لاام تصااعد أبعاااده الخطياارة سياساايا أو تقااوم باا نزال تجاوزتااه إلااى 

 الشارا حتى يتحول إلى قضية وطنية رئيسية. 
عااامين وبواقااع مليااار ومائااة دوالر، وهااذا مااا كتبااه إن هااذه الصاافقة رساات علااى أناارون )األميركيااة( قباال  -5

اإلعالم الرسمي تحت عناوين عريضة وشاهدنا التوقيع في التلفزيون لنسمع بعدها عن اختالف وصل إلى 
المحاكم األمريكية بين أنرون وهنت واتهامات لمسؤولين يمنيين بتلقي رشاوا بل ودعوات استجوابيه لهم 

 يتم بعدها توقيع العقد مع توتال الفرنسية بستمائة مليون دوالر سنويا. للمثول إمام قضاة للتحقيق ل
فاي حاديث  -وزيار الانفط  -نالحظ تضاربا بعد ذك وتقديرات عشوائية فيقول الدكتور محمد سعيد العطاار  -7

( إن العائد من المشروا سايكون سابعمائة ملياون دوالر ، وفاي حاديث لنائباه 52سبتمبر) 52سابق لجريدة 
مليون دوالر . .   واليوم تحول المبلغ بعد اجتماا الرئي  بمديري الشركات إلى خمسامائة ملياون ستمائة 

 دوالر. . !
أن  -كماا قالات أرملاة مااو فاي المحاكماات الشاهيرة لعصاابة األربعاة  -إن مسؤولي وزارة النفط يحاولون  -4

ن لتجاوزتها الخطيرة بطريقة ال يستخرجوا عظمة من بيضة دجاجة، وقيادة وزارة النفط تواجه نقد الوطنيي
 تليق بأعضاء متقدمين في الدولة. . و

نائب الوزير الضبي، يدافع عن موقفه بأن الوزير المستقيل فيصل بن شمالن، كان يميل نحو توتال بمعنى  -2
أن الضبي، لاي  وحاده الاذي دعام وضاع الشاركة فاي الصافقة ليقفاز الساؤال علاى الفاور لمااذا اساتقال بان 

. . و وما هي التجاوزات الخطيارة التاي دفعتاه العتازال العمال داخال الحكوماة. . و والموقاع شمالن أصال
المتقدم كوزير للنفط الذي نظرنا على أساسه إلى االستقالة كموقف شريف ونادر في هاذا الواقاع ومان هناا 

 احترمنا بن شمالن. 
مريكيااة وتصاارف هناات وكأنهااا إن خااروج أناارون ماان المنافسااة بعااد أن وصاالت القضااية إلااى المحاااكم األ -2

أصاابحت مالكااة للاابالد ولااي  لمجاارد االمتياااز لحقااول نفااط مااآرب، هااذا الخااروج أعقبااه عااودة هناات إلااى 
المشاركة في الصفقة ضمن تسوية قذرة على قاعدة الخمسمائة مليون دوالر. . ! إنها سرقة واضحة وهاذا 

يمثلهاا الضابي، الاذي عنادما كاان فاي وزارة اللف في القضية لي  غريبا على إدارة فاسادة مان الفئاة التاي 
متواضااعة مثاال وزارة الصااناعة امتلااك أسااطوال ماان الساايارات وقطاعااا واسااعا ماان العقااارات والنشاااطات 
التجارية وشبكة من العالقات السياسية واالجتماعية كل ذلك وهو مجارد وكيال وزارة غيار إيرادياه ولكناه 

اف على المؤسسات الصناعية العامة وتلتصق به قضية مثقلة استفاد من جانب االستيراد الصناعي واإلشر
بمزارا الدواجن لدا الكثير معرفة كاملة بها  هاذا الشاخص جارا نقلاه إلاى وزارة الانفط وهاو الياوم مان 
أغنى المسؤولين ويعي  فاي ظال ثاراء بااذخ كاأمراء الخلايج،. . . . . . أماا العطاار، ف ناه قليال اإلحساا  

ا المنصاب واالمتياازات المرتبطاة باه، وفاي كثيار مان األماور يتصارف كمقايم أو بالنا  وبال قضية ساو
عضو جالية ال تهمها اليمن إال بمقدار الكساب الاذي تحققاه، فعنادما حصال موظفاو الصاناعة فاي رمضاان 
الماضي على معونة غذائية أخذ نصف كراتين الزيت في مزاحمة دنيئة لموظفيه الفقاراء، وهاو قاد أصابح 

لسن وشبه مشلول ذهنيا وجسديا، فهال الضابي والعطاار هماا الطارف المؤهال لتمثيال المصالحة كبيرا في ا
 الوطنية في قطاا الغاز سؤال موجه للرئي . 

                                                                                                                                                                                                 
/ 21/0(، 211، صةةحيفة الوحةةدوي، التنظةةيم الوحةةدوي الشةةعبي الناصةةري، الةةيمن، صةةنعاء، العةةدد )الغةةازاسةةقطوا اتفاقيةةة محمةةد صةةالح الحاضةةري،  - 51

 .  م0991
 . سبتمبر صحيفة حكومية ناطقة باسم الدائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة في صنعاء)الباحث( 21صحيفة  - 52
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وحددت االتفاقية وتعديالتها مدة ثالث سنوات الستكمال جميع الدراسات والتصاميم ولترتيب التسويق والتمويل 
الحكومااة بموافاتاه بتقريار دوري كال سااتة أشاهر عان مسااتجدات  الاالزم للمشاروا، وقاد أوصااى مجلا  الناواب

المشروا والتزمت الحكومة بذلك  ولكنها غيبت المجلا  إلاى أن فوجئات لجناة التنمياة والانفط بتصاريح وزارة 
الاانفط والمعااادن بأنهااا علااى وشااك التوقيااع علااى اتفاقيااة البيااع النهااائي للغاااز الطبيعااي المساايل كمااا أنهااا فوجئاات 

 40ير الطاقة والصناعة الكوري بأن كوريا ستبرم اتفاقيات شراء الغاز من اليمن بأسعار تقل من )بتصريح وز
 ( . 53( عن األسعار السائدة في األسواق)42%-

 ( أسعار البيع لشركة كوجاز الكورية6جدول رقم )

سااااااعر البرمياااااال الاااااانفط / 

 الدوالر
22 50 52 70 72 40 42 

سعر المليون وحدة حرارية 

 نية / الدوالربريطا
5.08 5.77 5.28 5.07 5.08 7.05 7.05 

المصاادر: الجمهوريااة اليمنيااة، مجلاا  النااواب، تقرياار لجنااة التنميااة والاانفط والثااروات المعدنيااة، حااول أوضاااا 
 . 4رج7ومستجدات مشروا تطوير الغاز، 

 (:54احتياطي الغاز اليمني والمشترين )
( ماآرب / الجاوف، بعاد ذلاك 28م بالقطااا )2984اف الانفط عاام بدأ اكتشاف الغاز فاي الايمن مواكبااً الستكشا

. 28تحقق العديد من االكتشافات في عدد من القطاعات ليبلغ إجمالي احتياطيات اليمن من الغاز الطبيعي حول 
م، على اتفاقية بيع الغاز الطبيعاي 5002م، تم التوقيع في سبتمبر5000تريليون قدم ُمكعب حتى نهاية العام  5
 سال بين الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال، وكل من :الم
 مليون طن سنوياً .  5المؤسسة الكورية للغاز )كوجاز( =  -2
 مليون طن سنوياً .  5.2شركة سوي  لتجارة الغاز الطبيعي =  -5
 مليون طن سنوياً .  5شركة توتال اليمنية للغاز =  -7
( بمااآرب 28احتيااطي الغاااز الطبيعااي فااي حقااول قطاااا )وقاد منحاات الحكومااة اليمنيااة حقااوق االمتياااز لاابعض  

( تريليااون قاادم ُمكعااب ماان الغاااز 2ترليااون قاادم ُمكعااب، وتاام تخصاايص واحااد ) 22. 9ألغااراض المشااروا بااـ 
 .  الطبيعي لتلبية احتياجات السوق المحلية

 

 اآلثار السلبية للمشروع:
 -وكاان محماد الحااج  28مان الانفط فاي القطااا  من ااثار السلبية للمشروا هاو التاأثير علاى الكمياات المنتجاة

 (. 55قد وجه عدة رسائل إلى وزير النفط رشيد بارباا محذراً ولكن دون جدوا) -المدير التنفيذي لشركة صافر 

ساتتأثر عناد بادء تصادير الغااز المساال  28يقول الحاج في إحدا الرسائل: "إن مستوا إنتاج النفط في القطاا 
كمياات كبيارة مان الانفط النخفااض ضاغط  28ارد البلاد وتساتنزفها حياث سايفقد القطااا بمعدالت تؤثر على مو

المكمن بسبب أن الغاز الذي يعاد حقنه في عملية إنتاج النفط ساينخفض، ففاي الحقال )أ( سايفقد مان الانفط الخاام 
سانة،  50ل مليار دوالر". فكم مقدار الخسارة خال 4م. أي ستخسر اليمن قرابة 5022مليون برميل حتى  49

مليون برميل من الغاز المنزلي فاي خاط األنباوب إلاى بلحااف للحفااظ  50ونبه الحاج الوزارة إلى "فقدان كمية 
على القيمة الحرارية. "ألن القيمة الحرارية التي وضعتها الشاركة تتطلاب أن يحقان ملياون برميال غااز منزلاي 

مليار دوالر، وبالتالي ف ن قيمة  5للغاز، وهذا بقيمة  يخلط مع الغاز الطبيعي كي يحافظ على الصفات الحرارية
 مليار دوالر.  2مليار دوالر، في حين أن عائدات اليمن  2الفاقد أكثر من 

                                                           
 . 2، 0، ص2سبق ذكر 2رج2نية، حول أوضاا ومستجدات مشروا تطوير الغاز، تقرير لجنة التنمية والنفط والثروات المعد - 53
54 - http://www. yemen. gov. ye/portal/mom 

55 - http://www. yemeress. com/altagheer/25067 



 الشفافية في الصناعات االستخراجية

 

 50صـــــ 

 

(، لم يعبر أي مسؤول يمني عن ااثار السلبية لتأخر االنجااز مان 56ومن ااثار السلبية تأخر انجاز المشروا)
اليمنياة للغااز الطبيعاي المساال كماا عبار عنهاا وزيار الانفط والمعاادن  شركة توتال وشركائها والمتمثل بالشركة

أمير سالم العيدرو  أن اليمن يقوم بتحركات سياسية ودبلوماسية واسعة للضغط على الشاركة كوجااز الكورياة 
تاف أوليااً حاول المطالباات برفاع األساعار أن الايمن لام  بأسعار السوق حالياً، وأن الشركة ردت رداً  التي وقعت

كانات  بالتزاماتها من حياث عادد الشاحنات السانوية، وهاو األمار الاذي جعال الشاركة تتسااءل، "مااذا نخفاض إذا
م، ساوا شااحنة واحادة، بينماا كااان 5009الشاحنات لام تااأت أساسااً"، وأفصاح الااوزير أن الايمن لام تصاادر عاام 

اً أن الايمن دفعات غراماات عدد من اإلشكاالت تسببت فاي ذلاك األمار، موضاح شحنة، لكن 22المطلوب قرابة 
بعاض المنشاآت التابعاة  الكورية، برغم تخفيض تلك الغرامات. وأفاد أن من أبرز األسباب تاأخر إنجااز للشركة

منطقاة صاافر فاي محافظاة ماآرب، حياث ياتم اساتخراج  لمشروا الغااز، منهاا اساتكمال الوحادات اإلنتاجياة فاي
 الغاز. 

أشااهر عاان موعااده، ثاام تااأخرت بقيااة  2م، لكنااه تااأخر 5008 وقااال إن المشااروا كااان يفتاارض أن يباادأ فااي
الكورياة  استكمالها جارياً. وأكد أن الحكوماة اليمنياة ستواصال الضاغط علاى الشاركة التجهيزات، وال يزال أمر

أضاعاف الساعر المتفاق  7إلى ماا يقاارب  لرفع أسعار شراء الغاز، حيث وصلت القيمة الحالية في أسواق الغاز
 مورداً أن االتفاقية تنص على أن الحكومة اليمنية يحق لها تغيير السعر وفقاً  ز والحكومة اليمنية،عليه بين كوجا

 للسوق كل خم  سنوات. 
مساتفيدة مان الغااز، وسيساتمر األمار خاالل السانوات األولاى، نظاراً إلاى  وأقر الوزير بأن الحكومة حالياً ليست

األنابياب إلاى إنشااء مينااء بلحااف إلاى عملياة االساتخراج. وأن  التي تحملتها إلنجاز المشروا من ماد المديونية
مليون دوالر، تتقاسم األطراف المستفيدة هذا العبء، مؤكداً  800مليارات و 4الديون على هذا المشروا بلغت 

 عاماً.  22الديون سيستمر تسليمها حتى بعد  أن أقساط هذه

ولكن الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال أصدرت بيانا  م،5022وقد تعرض األنبوب الناقل للغاز في أكتوبر 
م، قالت فيه إنها أوفت بكل التزاماتهاا المتعلقاة بتورياد الغااز المساال العاام الماضاي علاى 5025في بداية يناير 

 20الرغم من تفجير األنبوب وتعتزم بيع أكبر كمية تستطيع بيعها من الغاز إلى آسايا هاذا العاام، وذهبات نسابة 
 40بالمائاة إلاى أوروباا وزادت اإليارادات بنسابة  22بالمائة من الصادرات إلى آسيا وبيع ربعها لألماريكتين و

بالمائة بسبب توجيه الشحنات لعمالء يدفعون سعرا أعلى وقال فرنساوا رافاين مادير عاام الشاركة فاي البياان أن 
ليمن، وتابع أن الشاركة تعتازم االعتمااد علاى االعتماد على الشركة كمورد ملتزم يدعم سمعتها الدولية وسمعة ا

 (. 57م، وفي السنوات التالية)5025مصداقيتها هذه لتعظيم إيرادات البيع بشفافية كاملة في عام 

م ضائيلة جادا حياث بلغات ماا يقاارب 5022 -5009وكانت اإليرادات المسلمة للحكوماة مان الغااز المساال فاي األعاوام 

م، وشافافية اإلنتااج والتصادير معدوماة فمصالحة 5022، والماائتين ملياون دوالر 5020م المائة واثنين مليون دوالر عا

الجمارك كما تقول تقارير مجل  النواب ومن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة تمنع من مراقبة موانئ التصدير، وقاد 

الختامية للموازنة العامة للدولاة تظهار م وإيرادات المسلمة للحكومة لم تزداد بل وتراجعت فالحسابات 5025انتهى العام 

م إلاااااااى 5025لاير، وتراجعااااااات عاااااااام  78440448204942م بلاااااااغ 5022ماااااااا تسااااااالمته وزارة المالياااااااة عاااااااام 

 لاير، إي آن تعظيم اإليرادات التي قصدها مدير الشركة هي لتوتال وشركاءها.       74424540074800

 التضليل الحكومي:

تناقشنا مع الوزارة تم التضليل وقالات بأنهاا أفضال عقاود فاي المنطقاة وأنهاا أفضال مان عندما يقول النائب صخر الوجيه 
، وفاي 5020دوالر فاي ينااير  25.20قطار كانات تبياع لكورياا قيماة الملياون وحادة باـ كانات قطر ومن عمان، وحينهاا 

 -9.28واندونيسايا باـ  ،25.04-24-25 - 22.94عمان فتبياع باـ ل، أما 22.78دوالر، وفي مار  بـ  22.4فبراير بـ 
9.27 

                                                           
56 - http://www. elaph. com/Web/Economics/2010/9/593405. html 

57 - nessNews/idARACAE80A0CS20120111http://ara. reuters. com/article/busi 
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إن تصرف اليمن مع الغاز الطبيعي كان غير رشيد فاالحتياطيات المؤكدة ضئيلة، وهناك اتجاه لتولياد الكهربااء 
 وزارة ميجااوات، وحاددت 400بواسطة الغاز وقد نفدت الكهربااء والمحطاة األولاى فاي ماآرب بطاقاة قادرها 

ميجا، واألسعار متدنياة وأصاابع االتهاام توجاه  ٠٣٣٣ غاز لتوليد مكعب قدم ترليون ٢. ٥إلى حاجتها الكهرباء
نحو قوا الفساد داخل الحكومة وخارجها باعتبارهم المستفيدين الحقيقيين من وراء الصفقة مان البداياة، وهنااك 
تضارب مصالح فتوتاال هاي الحاصال علاى أكبار مسااهمة فاي الشاركة اليمنياة للغااز المساال، وهاي التاي تادير 

مليون طان سانوياً مان الغااز فاي ظال  5ا عبر المدير العام فرانسو رافن، وهي التي تحصل سنويا علىالمشرو
ضعف الشفافية وضعف فعالية اإلشراف الحكومي على التصادير فاي بلحااف وعادم تمكاين الجماارك مان القياام 

 بمهامها القانونية بمراقبة التصدير. 

 الغضب الشعبي:
بياع الغااز اليمناي تواجاه بغضاب شاعبي واساع خاصاة وماع تقريار لجناة التنمياة  اتفاقياة -وال زالات  -واجهت  

والنفط والثروات المعدنية، حاول أوضااا ومساتجدات مشاروا تطاوير الغااز المشاار إلياه أعااله، والاذي كشاف 
عورات شركة توتال وعجزها عن القيام بالمشروا وتأخر االنجاز، ثم المدفوعات الضئيلة التي تحصلت عليها 

 م. 5022، 5020، 5009ليمن في األعوام ا
م هددت الحكومة اليمنية الحالياة بمالحقاة المساؤولين فاي النظاام الساابق الاذين تورطاوا فاي 22/2/5024وفي 

وأشاارت فاي بياان  عقد صفقات لبيع الغاز الُمسال بسعر بخا  أدا إلاى تكبياد االقتصااد اليمناي خساائر فادحاة،
سبأ( على لسان مصدر مساؤول فاي رئاساة الاوزراء، إلاى أن شاكوك بقضاية فسااد نشرته وكالة األنباء اليمنية )

« كوجااز»، وللشاركة الكورياة «بادوالر واحاد»متعلقة بصفقة النظام السابق ببيع ساعر الغااز لتوتاال الفرنساية 
باين  للمليون وحدة حرارياة، فيماا كانات األساعار الساائدة آناذاك تتاراو « ثالثة دوالرات وخمسة عشر سنتاً »بـ

 (. 58إحدا عشر واثني عشر دوالراً للمليون وحدة حرارية)
م أصدرت الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال بيانا أوضحت فيه تاريد المشروا وعملياات 9/5/5024وفي 

التفاوض حول رفع األسعار وأشارت إلى أنه من المرجح أن تصل إيارادات المشاروا اإلجمالياة بالنسابة للايمن 
 (. 59مليار دوالر خالل فترة العشرين سنة القادمة) 20حوالي 

وقد انتقدت وزارة النفط الشركة اليمنياة للغااز الطبيعاي المساال، إلصادارها بياناا صاحفيا األحاد الماضاي، دون 
التنسيق مع الوزارة، وردت الوزارة علاى البياان المنساوب للشاركة باأن " تعارف باأن عليهاا التازام فاي تكثياف 

حسين أسعار الغاز الطبيعي المسال اليمني ماع بقياة المشاترين )شاركة توتاال الفرنساية وشاركة العمل من أجل ت
جي دي أف سويز الفرنسية (، بنف  االية والجهد الذي تم من سابق ونتج عنه النجا  فاي تعاديل أساعار الغااز 

 (. 60مع شركة كوجاز الكورية الجنوبية")
د ربه منصور وفد شركة توتال برئاساة ممثال مجموعاة توتاال م التقى رئي  الجمهورية عب52/5/5024وفي 

في الشرق األوسط، ونوه إلى أن هناك حاجة لرفد الخزينة المالية من خالل رفع اإلنتاج واألسعار، وبما يوازي 
األسعار العالمية، ونقلت وكالة األنباء الرسمية "سبأ" عن الرئي  قوله " إن هناك ضغوط شاعبية مان أجال نيال 

تحقاقات بصورة عادلة وموازية لما هو معمول به في هذا الجانب في األسواق العالمية، وباذلك تجاد الدولاة االس
والحكومة نفسها مضطرة إلى العمل من أجل تسوية الموضوا وتعديل عقود األسعار وبما يلبي آمال وتطلعاات 

على ضرورة التعاون والتفاهم المشترك  الشباب والمجتمع ضمن أهداف التغيير السلمي والثورة الشبابية، مشددا
 مع شركة توتال التي تعتبر شريكا استراتيجيا باعتبارها من أكبر المستثمرين في اليمن. 

ماان جانبااه أكااد ممثاال مجموعااة توتااال فااي الشاارق األوسااط أن زيارتااه قااد جاااءت ماان أجاال التفاااوض حااول هااذا 
تفاقياات، واالتجااه نحاو تعاديل األساعار، وبصاورة الموضوا، والعمل على حل أي إشكال عالق فيما يتعلاق باال

 (. 61)تضمن مصالح ومنافع الجانبين، وبما يصب في خدمة العالقة االستراتيجية والشراكة بين الطرفين

                                                           
58 - http://almasdaronline. com/article/54063 
59 - http://www. 26sep. net/news_details. php?sid=100251 
60 - http://www. newsyemen. net/news4909. html 

61 - press. com/news27857. html-http://yemen 
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م وافق مجل  الوزراء علاى اتفاقياة تعاديل أساعار الغااز ماع شاركة توتاال الفرنساية فقاد تام 20/2/5020وفي 
ز المباا لشركة توتال لمدة عام، والتي أخذت الكثير مان الوقات والجهاد للتفااوض، االتفاق على رفع أسعار الغا

 ، وصر  الناطق باسم المجل  إلى أن عائدات5024م وينتهي في ديسمبر5024والتعديل يبدأ من يناير
م إلااى 5027مليااون دوالر فااي العااام  208الكميااات المباعااة لشااركة توتااال ارتفعاات بعااد تعااديل األسااعار ماان 

 (. 62)%82مليون دوالر بما يعادل 770
 -إن عملية مراجعة األسعار ترتب عليه ااتي:

 دوالر، تنفيذا لما ورد في االتفاقية.  25تعديل السعر مع شركة كوجاز الكورية إلى ما يقارب  -
، وهو تعاديل ضائيل جادا إذ ان الساعر الساابق لتوتاال ال يتجااوز %82تعديل السعر مع شركة توتال بما يعادل  -

 دوالر أمريكي.  2.90

 بقاء بعض األسعار كما هو عليه كما هو الحال مع شركة جي دي أف سويز الفرنسية.  -
ويستمر المارثون الطويل والمرهق لتعديل األسعار حيث التقى وزير النفط والمعادن حساين الرشايد الكااف فاي 

ب مادير الشاركة للغااز لبادء م، بوفد شاركة جاي دي أف ساويز الفرنساية برئاساة جاين مااري نائا28/0/5024
المفاوضات حاول تعاديل أساعار الغااز المساال للوصاول إلاى أساعار عادلاة وفقاا التفاقياة تطاوير الغااز وأساعار 

 ( . 63السوق العالمية، كما ورد في الخبر المنشور في موقع صحيفة الثورة اليمنية الحكومية )
كبير ذو عالقاة انتقادت اساتمرار بياع الغااز بهاذه فارد  وعندما كان وفد هذه الشركة في الوزارة التقيت بمسؤول

علي قائال كلما أردنا عمل شيء تمار  علينا ضغوط كبيرة وانتم كمنظمات مجتمع مدني لام تعملاوا حاجاة فاي 
 هذا الموضوا. 

تاج غاز في المنطقة، وتختلف اإلجراءات المتبعة في عمليات اإلن احتياطياتوهناك الكثير من الدول التي لديها 
 والبيع، ولكن سنعرض ما يخص دولتين هما مصر وإيران ويوضح الجدول التالي بعض البيانات الخاصة بهما. 

 ( مقارنة في التصرف بالغاز بين مصر وإيران0جدول رقم )

 إيران مصر البيان 

 50وعماااره اإلنتااااجي  %2 االحتياطي

 عاما 

مااان االحتيااااطي  %22تريلياااون قااادم مكعاااب يمثااال  042، 2

 عام.  520عالمي، ويقدر العمر اإلنتاجي ب ال

فاااي المتوساااط خاااالل  %50 اإلنتاج

الساانوات األخياارة، والمتوقااع 

مواجهاااااة فااااااتورة اساااااتيراد 

ملياار  90للطاقة ال تقل عن 

 م5050دوالر سنويا بحلول 

مليار متر مكعب، قصر استخدمه وفقا القتصاديات الغاز  200

 . 

لشااركة األجنبيااة بتنميااة الحقااول وتسااليم إعااادة الشااراء تقااوم ا سرية العقود

 الكمية للشركة اإليرانية مقابل الحصول على نصيب من الغاز. 

مليااار قاادم مكعبااة  4، 2للعديااد ماان الاادول ومنهااا تركيااا بكميااة  )إلسرائيل( وبعض الدول التصدير

يوميا، على أن تدفع تركيا قيمة ما تعجز عن شرائه وفاي ماايو 

ياااون دوالر إلياااران مقابااال ماااا مل004م ساااددت مبلاااغ 5009

 م. 5008عجزت عن استالمه خالل الربع األخير من عام 

أسعار 

 التصدير

السااااعر العااااالمي مااااع ماااانح 

 تخفيض في األسعار

 أقل من أربعة دوالر. 

أسعار الغاز 

 المحلية

 مدعوم مع اتجاه مستمر برفع الدفع.  مدعوم بشكل كبير

                                                           
62 - http://www. alsahwa-yemen. net/subjects. aspx?id=40262 

63 - htm. 90168-net/portal/news. althawranews. http://www 
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نفط اإليراني العقوبات الغربية األمريكية، مجلاة شاؤون عربياة، األماناة المصدر: حسين عبد هللا، كيف يواجه ال
 .  09، 24م، ص 5020( خريف 247العامة لجامعة الدول العربية، العدد )

والواضح هنا اإلدارة الرشيدة إليران لغازها المسال الطبيعي ومحاولة االستفادة منه في تغطية احتياجاتهاا مان  
مان الحفااظ علاى البيئاة واالحتيااط للازمن والحفااظ علاى حقاوق األجياال القادماة، وفاي الطاقة وما يترتب علياه 

الوقت الذي تام التعامال معاه بشاكل غيار رشايد فاي كاال مان مصار والايمن. . إنهاا مدرساة الفسااد الواحادة التاي 
 فاسدة. تخرجت منها السلطة في كال البلدين في ظل عجز شعبي عن الدفع قدما بتغيير هذه االتفاقيات ال

 اتفاقيات أخرا.  -7
هناك العديد من االتفاقيات مع العديد من الشركات األخرا، والتي سوف نعرض منها آلية تقاسم عوائد  -4

النفط بين الحكومة والشركات المنتجة بحسب الحصص الواردة في العقود أو االتفاقيات المبرمة بينهما، 
الثاروات المعدنياة فاي مجلا  الناواب اليمناي بشاأن وذلك من خالل عينة تقاارير لجناة التنمياة والانفط و

اتفاقياات المشاااركة فااي اإلنتاااج باين وزارة الاانفط والمعااادن وعااددا مان الشااركات النفطيااة والتااي تظهاار 
  -ااتي:

 إن هذه االتفاقيات نمطية وبمسمى اتفاقية مشاركة في اإلنتاج.  -2
 من شروط هذه االتفاقيات الحق للدولة بأن تأخذ إتاوات.  -5

 (9 )

 –210111  1%   

 210110–110111   1%   

 110110–110111   1%   

 110110–0110111   9%   

 0110111 01% 

المصاادر: مجلاا  النااواب، لجنااة التنميااة والاانفط والثااروات المعدنيااة، تقااارير اللجنااة بشااأن دراسااتها التفاقيااات 
( 74م ،رقم )0/2/5002( بتاريد2رقم )المشاركة في اإلنتاج بين وزارة النفط والمعادن وبعض الشركات، 

 م. 22/5/5008بتاريد 
  
ليمنية للنفط والشركة اليمنية التابعة لها نسبة من حقوق ومصالح المقاول العاملة فاي كال إعطاء المؤسسة ا -7

 .  %2واألدنى %22قطاا كحصة محمولة وتختلف من قطاا اخر وكانت أعلى نسبة
مدة هذه االتفاقيات تنقسم إلى فترتين األولى استكشافية وتنقسم إلى مرحلتين األولى إجبارية تتراو  مادتها  -4

الثة أشهر إلى ساتة أشاهر، والثانياة اختيارياة مادتها ساتة أشاهر، ثام تتبعهاا مرحلاة تنمياة وإنتااج مادتها من ث
 عشرون عاما مع إمكانية التمديد لخمسة أعوام. 

)نفط الكلفة( يسترد المقاول كافة التكاليف والنفقات والمصاروفات الخاصاة بجمياع العملياات البترولياة فاي  -2
أعلى في كل ربع سنة من كل النفط الخام المنتج والمحتفظ باه مان منطقاة  1171حدود وخصما 

االتفاقية وغير المستخدم في العمليات البترولية وبعد خصم اإلتاوة المدفوعة للدولة، وتسترد جميع التكااليف 
 -والنفقات والمصروفات من نفط الكلفة على النحو ااتي:

 لضريبية التي حملت ودفعت فيها هذه النفقات. نفقات التشغيل: تسترد في نف  السنة ا -
 ( في السنة كحد أقصى. %20مصاريف االستكشاف: تسترد بواقع ) -
 ( في السنة كحد أقصى. %20مصاريف التنمية : تسترد بمعدل ) -
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اقتسام اإلنتاج بين الوزارة كممثلة للدولة والشركات ويظهر الجادول التاالي الحصاص التاي تحصال عليهاا  -2
 صة الشركات. الدولة، وح

(9 )

    

0201111 1111 

0201110- 210111  1111  

210110110111 1111  

110110110111 1111 

1101100110111 1119 

 0110111 9291  

المصادر: تقااارير لجنااة التنميااة والانفط والثااروات المعدنيااة بشااأن دراسااتها التفاقياة المشاااركة فااي اإلنتاااج بااين  
( بتااريد 74م، رقام )0/2/5002( بتااريد2وزارة النفط والثروات المعدنية وبعض الشاركات النفطياة، رقام )

 م. 22/5/5008
 الضرائب والمنح: -0

إجمالي مصاريفه الفعلية الخاصة باالستكشاف وذلك مقابل ضريبة كسب عمل من  %7يتحمل المقاول  -
 )كضريبة ثابتة( على العاملين األجانب المشتغلين في عمليات االستكشاف. 

يعفى موظفو المقاول والمشغل ومقاوليهم من الباطن األجانب من جميع أنواا ضرائب الدخل في اليمن  -
 أثناء مرحلتي االستكشاف. 

موظفااون األجانااب للمقاااول والمشااغل مقاااوليهم ومقاااوليهم ماان الباااطن األجانااب )للضاارائب يخضااع ال -
 المطبقة على الدخل في الجمهورية اليمنية( خالل مرحلة التنمية واإلنتاج. 

 يدفع المقاول ضرائب الدخل.  -
سااريان يادفع المقااول للاوزارة أنواعاا مختلفاة مان الماانح والمكافاآت بعضاها بصاورة سانوية طيلاة فتارة  -

 -االتفاقية وأي تمديد لها ويوضح ذلك الجدول ااتي:
 ( المنح التي تحصل عليها الحكومة اليمنية01جدول رقم )

2110111 

  171777111و
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011011

0210111  

011011 
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فط والثروات المعدنية بشأن دراستها التفاقية المشاركة في اإلنتاج بين وزارة المصدر: تقارير لجنة التنمية والن
( بتااااريد 74م، رقااام )0/2/5002( بتااااريد2الااانفط والثاااروات المعدنياااة وبعاااض الشاااركات النفطياااة، رقااام )

 م. 22/5/5008
 

 )تدفع لمرة واحدة فقط( ( مكافآت 00جدول رقم )

0 1110111202110111

2 157111001110111101110111  

1 517111 001110111101110111  

1 757111 201110111101110111  

1 0117111 201110111102110111  

1 05171112011101110101110111 

1 1117111101110111 

اقية المشاركة في اإلنتاج بين وزارة المصدر: تقارير لجنة التنمية والنفط والثروات المعدنية بشأن دراستها التف
( بتاريد 74م، رقم )0/2/5002( بتاريد2النفط والثروات المعدنية وبعض الشركات النفطية، رقم )

 م. 22/5/5008
إن استعراض االتفاقيات السابق ورودها والخاصة بالنفط والغاز يعطى صورة واضحة عن القطاا النفطاي فاي 

اطؤ على تمريره من الجهات التشريعية، وااثار السلبية والتاي جعلات مان اساتفادة اليمن الفساد الحكومي، والتو
الشعب واالقتصاد والحكومة استفادة غير كاملة إذ أن حصة مهمة من العائدات بموجب هاذه االتفاقياات تتسارب 

 إلى جيوب الفاسدين المحليين واألجانب دون وجه حق. 
، حيث كانت بيانات اإلنتاج والتصدير تتصف 28للفاسدين في القطاا  وتعد االتفاقية مع شركة هنت أول تجربة

بالسرية إلى الحد الذي جعل الشركة تخفي كل الوثائق عندما تأكد لها عدم التجديد، ذلك التجديد الذي روجت له 
 قوا الفساد في مجل  الوزراء ووزارة النفط والمعادن. 

النفطي عندما تمكنت من االستحواذ على الغاز  28بالقطاا  واستطاعت شركة توتال أن تواصل مسيرة الفساد
المسال الطبيعي بسعر بخ  ولفترة طويلة مع تحميل اليمن التكاليف الكبيرة للمنشآت التي تم إقامتها من مناطق 
اإلنتاج إلى مناطق التصدير، ولم تنال اليمن الحصة بسيطة واسم الشركة والبواخر، كل ذلك كان بفضل قوا 

 اد في اليمن. الفس
إن هذا الفساد الكبير في هذا القطاا االقتصادي يخفي وراءه مصالح غير مشروعة استحوذ عليها مسؤولون في 
اليمن ووكالء هذه الشركات في اليمن، وقد تماهت معهم الشركات األجنبية لما حققه ذلك من مكاسب كبيرة لها، 

سهم، وفي هذا الصدد يقول تقرير منظمة الشفافية الدولية إضافة إلى ما جناه المديرون فيها من مكاسب ألنف
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دولة نفطية متهمة باختفاء جانب كبير من عائداتها النفطية في جيوب مديري  24م. إن اليمن ضمن 5004لعام
 الشركات الغربية المنتجة والوسطاء والمسؤولين المحليين. 
ائب علوي العطا  أمام البرلمان )إن بقاء النفط في ولقد كان أقوا تعبير عن األلم الذي لحق باليمن قول الن

 باطن األرض خيرا من خروجه بهذه االتفاقيات(. 

وبالنسبة لبقية العقود ف ن المطلوب تنفيذ توجيهات رئي  الوزراء محمد سالم باسندوة، القاضية بنشر العقود 
نشرها إال إذا كانت تتضمن بنودا تضر  الجديدة، وفي الوقت نفسه نشر العقود السابقة ألنه لي  هناك ما يمنع

بمصلحة اليمن وتهدر ثرواته، ويتم دراستها ومطابقتها مع ما يتم تنفيذه، وهو ما يتطلب حوكمة الشركات 
اإلنتاجية والخدمية العاملة في قطاا النفط والغاز والمعادن، ومن ذلك نشر بيانات اإلنتاج والتصدير وما يسلم 

 أكد من تحقق المصلحة للحكومة. للحكومة من مدفوعات للت
ومطلوب أيضا نشر آلية تعامل الشركات اإلنتاجية مع شركات المقاوالت من الباطن وكيفية إرساء العقود 

 عليها، والعقود التي تم توقيعها مع هذه الشركات لمعرفة مدا الرشد في تحديد كلفة اإلنتاج. 
 

 اتفاقيات التعدين:
قق انجازا كبيرا في مجال الشفافية حينما عملت قيادتها مع الحكومة ومجل  استطاعت هيئة المعادن أن تح

م، والذي ألغى القانون السابق، وكما أوضح األخ 5020النواب على إصدار قانون للمناجم والمحاجر في العام 
لعقد إذ رئي  هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية المهند  عامر الصبري، ف ن القانون أصبح هو ا

نص على كل التفاصيل الخاصة بالتراخيص )رخص االستطالا، واالستكشاف، والمحجر والتعدين، والتعدين 
الحرفي( واألحكام العامة للمشتركة، وإلغاء التراخيص، وسلطة الضبط والتفتي ، واألهم أنه حدد الرسوم 

بما لهم وما عليهم وبالتالي تقل فرص واإلتاوات بشكل واضح مما يجعل من الهيئة والمستثمر على علم واضح 
الفساد والتكسب الشخصي، وعندما يأتي المستثمر ويتم االتفاق معه فالقضية مجرد وريقات محدودة بمنحه 

 الترخيص. 

وهنا فعال تأتي أهمية وجود قانون واضح وشفاف كقانون المناجم والمحاجر يحدد االلتزامات والواجبات لكل 
ات المتفاوضات التي دمرت قطاا النفط في النفط، ويقضي على نقاط تما  الفساد، طرف ويقلل من مارثوان

ويخفف من فرص التربح الشخصي غير المشروا، وال تمكن البعض من االدعاء بأنه أنجز للبلد ما لم يأتي به 
بيات غيره. . ، ويعطى فرصة لكل األطراف للجوء إلى القانون في حالة ظهور خالفات، وحتى لو وجدت سل

 في القانون ف نه يمكن معالجتها من خالل األجهزة المختصة. 
ولكن الخوف المشروا هنا ينبع دوما من قدرات الفاسدين على تجاوز القوانين والتحايل عليها وإيجاد الصيغ 
والوسائل التي تحقق مآربهم الدنيئة على حساب المجتمع ككل، وهو ما يتطلب المتابعة المستمرة والتحري 

 دا االلتزام بتطبيق القوانين التطبيق السليم الخالق. لم

 نماذج التراخيص الخاصة بالتعدين:

بحسب الوثائق المقدمة من الهيئة فأن النماذج هذه تبلغ خمسة هي ترخيص استطالا وترخيص استكشاف 
تحدد وترخيص منجم وترخيص تعدين وترخيص تعدين حرفي، تنص على ملكية الدولة للموارد الطبيعية و

بوضو  بأن يتمتع المرخص له بكافة الحقوق الواردة في القانون، كما تحدد الموقع والمساحة وااللتزامات 
 الالحقة بشكل مختصر باعتبار أن القانون هو العقد. 
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 الفصل الخامس

 الشفافية في الصناعات االستخراجية
 توطئة:

  التي تساعد على قتل الجراثيم، وقليال منهاا يكفاي لتطهيار تعد الشفافية كما قال احد الخبراء بمثابة أشعة الشم
األرضية الممتلئة بجراثيم الفساد التي تعمل على قتل أمل الشعوب وخاصة في دول العالم األقل نموا في الحيااة 

 الكريمة باالستفادة من عائدات مواردها المختلفة وخاصة تلك المتأتية من الصناعات االستخراجية. 
االستخراجية بما فيها النفط والغاز مطماع للفاسادين نظارا لحجام الثاروات التاي تجناى مان ورائهاا،  والصناعات

ولحاجة العالم المستمرة إليها دون انقطاا، وللكلفاة الكبيارة المرتبطاة بعملياات االستكشااف واإلنتااج والتصادير 
 والتكرير المرتبطة بها. 

شااط االقتصاادي هاو حااالت الغماوض المرتبطاة بهاا خاصاة فاي إن ما يستدعي نشر الشفافية وبقوة فاي هاذا الن
الدول األقل تقدما، والمعلومات التي تتسرب عن حجم األماوال المنهوباة مناه والتاي ياتم غسالها أو تهريبهاا إلاى 

 خارج الدول المنتجة، وكذا حاالت اإلهدار للموارد. 

 أوال: مبادرة الشفافية في الصناعات االستخراجية:
ة المبادرة على أهمية إلقاء الضوء على الموارد المتأتية من النفط والغاز والمعادن بغرض الفكاك من تقوم فكر 

حالة الغموض التي تسود في بعض دول العالم المنتجة لهذه الموارد والتي أدت أحيانا إلى تعمياق الشارخ داخال 
لنافاذة وقاوا الفسااد فاي الوقات الاذي المجتمع بسبب شعور غالبية أفراده بأن ثرواتهم تصب في جياوب القاوا ا

 يكون فيه عليهم العي  في فقر مدقع بما أدا إلى ظهور وانتشار مصطلح لعنة الموارد. 

 الصناعات االستخراجية:
هي فرا من فروا الصناعة، وتتمثل بالعمليات التقنية المرتبطة باستخراج المواد األولية من ساطح األرض أو 

بيعية قابلة للنضوب وغير قابلة للتجدد أو التعويض مثال الانفط والغااز والمعاادن، أو باطنها والتي تعد موارد ط
 التي تتطلب جهودا كبيرة ومكلفة لتعويض بعضها كالثروات البحرية والغابات. 

وإضافة إلى النفط والغاز فأنه من الصناعات االستخراجية الملح واالسمنت والجب  والفوسفات وأحجاار البنااء 
 واألخشاب والذهب والفضة واأللمنيوم والحديد والنحا  واأللما  واألسماك والثروات البحرية. والزينة 

 (:  64ماهية المبادرة)
هي تجمع دولي غير ربحي يهادف إلاى كشاف كال عائادات  EITIمبادرة الشفافية في الصناعات االستخراجية  

من النفط والغاز واألنشطة التعدينياة بحياث يعارف النفط والغاز والمعادن في البلدان التي تعتمد على اإليرادات 
المواطن عائدات ونفقات تلك الثروات من أجل تقليل الفسااد والتوزياع العاادل للثاروة علاى الجمياع، كماا تساتفيد 
الحكومات من تطبيق مبادرة الشفافية في إدارة الموارد الطبيعية في تحسين مصداقيتها الدولية والتأكيد علاى إن 

ومة تحارب الفساد، وتعد معيارا عالميا يعزز الشفافية في التعامل مع عائدات الصناعات االستخراجية تلك الحك
 في البلدان المنظمة لها. 

م، حينماا أعلان رئاي  الاوزراء البريطااني حينهاا تاوني بليار خاالل 5005وقد انطلقت الفكرة في شهر سابتمبر 
م، عقاد الماؤتمر 5007عان هاذا المشاروا، وفاي يونياو سانة  القمة العالمية للنمو االقتصادي في جوهانسابورغ

األول للمنظمة في النك استر هاو  في لندن والذي تم االتفاق فيه مبدئيا على بنود المباادرة ونظامهاا الاداخلي، 
ويظهر تاريد سير هذه المبادرة مدا الجدية في السير بها قدما بما يحقق مصالح الشعوب وتقليل النزاعات التي 

 شأ عن عدم الشفافية والوضو  واالستغالل السيئ لهذه الموارد من قبل بعض الحكومات واألفراد. تن
م عقاادت أول ورشااة عماال لهااا فااي العاصاامة الفرنسااية باااري  والتااي وضااعت آليااات العماال 5004وفااي فبراياار

ل قماة الادول الصاناعية م، خاال5004للمبادرة، وجاء انتماء الواليات المتحدة األمريكية لهذه المبادرة في يونياو

                                                           
 EITIاألماناة الدولياة للمباادرة  EITIم، معياار مباادرة 0202فبرايار  EITI 02بماا فاي ذلاك دليال المصاادقة، األماناة الدولياة للمباادرة  EITIقواعد مباادرة  - 64

 .  م0202مايو 
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الثمااان ليعطيهااا زخمااا قويااا نظاارا لموقااع هااذه الدولااة فااي الخارطااة اإلنتاجيااة والصااناعية ولتأثيرهااا السياسااي 
 واالقتصادي. 
م عقد المؤتمر الدولي الثااني فاي لنادن وتمخاض عناه إنشااء المجموعاة االستشاارية الدولياة 5002وفي مار  

 الرشيدة في القطاا والتوجهات المستقبلية.  والتي أنيط بها وضع أحكام الحاكمية
م قامت المجموعة االستشارية الدولية ب قرار تشكيل مجل  أمناء المبادرة اتخااذ أوسالو مقارا 5002وفي يونيو 
 للمبادرة. 

 – 5002م عقد المؤتمر الثالث في مدينة أوسلو، حيث جرا تشكيل مجل  األمناء للعامين 5002وفي أكتوبر 
ن يمثلون العشرين بلدا الذين انضموا إلى المبادرة بما فيها منظمات المجتمع المدني المهتمة باألمر م الذي5008

 والشركات العاملة في الصناعات االستخراجية الموافقة على المبادرة. 
م، جرا في أوسلو تدشين أسابوا الشافافية فاي الصاناعات االساتخراجية وقياام الساكرتارية 5000وفي سبتمبر 

 دولة جديدة للمبادرة.  22لية بالترحيب بانضمام الدو
م انعقد في الدوحة المؤتمر العام الرابع للمبادرة، وخالل المؤتمر تم إعالن أذربيجاان كاأول 5009وفي فبراير 

 .  بلد في العالم يطبق مبدأ الشفافية في الصناعات االستخراجية
بادرة، وخالل المؤتمر تم قبول اليمن كعضاو ممتثال م انعقد في باري  المؤتمر الخام  للم5022وفي مار   

 )كامل العضوية(، لتكون أول دولة شرق أوسطية تنظم إلى هذه المبادرة العالمية. 

 :مبادئ المبادرة
تم االتفاق على مجموعة من المبادئ من قبل مجموعة من ممثلي الدول ومنظماات المجتماع المادني والشاركات 

م، وذلاك لزياادة الشافافية حاول المادفوعات واإليارادات فاي قطااا 5007ي لنادنفي مؤتمر النك استر هاو  فا
 الصناعات االستخراجية، وتمثل هذه المبادئ حجر الزاوية وهي: 

هاماا  محّركااً  يكاون أن ينبغاي الطبيعياة الماوارد لثاروات الرشايد االستخدام بأن االعتقاد في نشترك إننا -2
 إذا لام حاين فاي الفقار، من الحد وفي المستدامة التنمية تحقيق في ُيسهم الذي المستدام االقتصادي للنمو
 واالجتماعية.  االقتصادية السلبية آثاره لذلك يكون فقد ُيرام، ما على إدارتها تتم
ذات  الحكوماات عمال مجاال هاو الابالد ماواطني لصاالح الطبيعياة الماوارد ثاروات إدارة أن نؤكاد إنناا -5

 الوطنية.  التنمية لصالح تمارسه أن ينبغي والذي السيادة
سانوات  مادا علاى لإليارادات تادفقات شاكل تأخاذ الماوارد استخراج على الفوائد المترتبة أن ندرك إننا -7

 األسعار.  على كبير بشكل تعتمد أن ويمكن عديدة،
إثاراء  علاى الوقات مارور ماع يسااعد أن يمكان ونفقاتهاا الحكوماة إليارادات الجمهور فهم أن ندرك إننا -4

 المستدامة.  التنمية لتحقيق وواقعية مناسبة خيارات إلى والتوّصل الوطني الحوار
 االستخراجية وعلاى الصناعات في العاملة والشركات الحكومات ق َبل من الشفافية أهمية على نؤكد إننا -2

 والمساءلة.  العام المال إدارة تعزيز إلى الحاجة
 والقوانين.  العقود احترام إطار في يتم أن يجب الشفافية أكبر من قدر   تحقيق أن ندرك إننا -2
واألجنباي  المحلاي لالساتثمار جاذباة مواتياة بيئاة خلاق فاي تساهم أن يمكان المالية الشفافية أن ندرك إننا -0

 المباشر. 
 أجل رعاية تدفقات من المواطنين جميع ق َبل من المبدأ ذلك وممارسة للحكومة المساءلة بمبدأ نؤمن إننا -8

 العامة.  قواإلنفا اإليرادات
 والعملياات الحكومياة، العاماة، الحياة في والمساءلة الشفافية من عالية مستويات بتشجيع ملتزمون إننا  -9

 التجارية.  واألعمال
واإليارادات  المادفوعات عان لإلفصا  العموم وجه على وعملي متسق أسلوب إلى بالحاجة نعتقد إننا -20

 واستخدامه.  إتباعه في بسيطاً  يكون
الصاناعات  شاركات جمياع يشامل أن ينبغاي معاين بلاد فاي المادفوعات عان اإلفصاا  أن دنعتقا إنناا -22

 البلد.  ذلك في العاملة االستخراجية
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يمكانهم تقاديمها،  وقّيمة هامة إسهامات لديهم المصلحة أصحاب جميع أن نعتقد حلول عن البحث عند -25
ساتخراجية، وشاركات الخادمات، بما في ذلك الحكومات والوكاالت التابعة لها، وشركات الصاناعات اال

 الحكومية.  غير والمنظمات والمستثمرين، والمنظمات متعددة األطراف، والهيئات المالية،

 هدف المبادرة:
ية إدارة عائدات الصناعات االستخراجية،  EITIتهدف مبادرة الشفافية في الصناعات االستخراجية  إلى تقو 

بين أبناء المجتمع من أجل تقليل ظاهرة الفساد وتوزيع الثروات على وخلق جو من الشفافية في نقل المعلومات 
 :ااتيأبناء الشعوب، وتتمثل فوائد المبادرة في 

ضمان استخدام جزء أكبر من العائدات المتولدة عن موارد النفط والموارد المعدنية لفائدة مواطني  
 الدولة. 

لة، بحيث تكون تقارير المبادرة أدوات قوية كي يفهم تقوية المراقبة والرقابة على الموازنة العامة للدو 
 المواطنون والمشرعون كمية األموال التي تحصلها الحكومة وكيفية تحديد الدولة لمجال إنفاق األموال. 

 تعزيز وبناء الثقة في المؤسسات الحكومية لدا المواطنين.  
برامج المبادرة أن تجعل من إخفاء إيجاد نطاق أوسع لمكافحة الفساد والحكم الرشيد بحيث تستطيع  

الممارسات. الفاسدة امرأ أكثر صعوبة عن طريق تحسين الشفافية في مجال تكون السرية امرأ معتادا 
 فيه. 

 إيجاد منتدا امن للحوار والتفاهم للوصول إلى حل بين األطراف المشاركة في المبادرة.  
 في العملية السياسية. تمكين المواطنون من مساءلة حكومتهم ومن المشاركة  
العمل على تقليل الخصومات والصراعات بين الحكومات والشركات والمواطنين والمجتمعات المحلية،  

 حيث تميل بعض الشركات ألن تكون قوا هدامة للمجتمعات التي تعمل فيها. 
تقوية تحسين مناخ االستثمار حيث يشعر المستثمرون األجانب والمحليون بأن الحكومة ملتزمة ب 

الشفافية والمساءلة، ويجعل من الدولة أكثر جاذبية لالستثمار وهو ما يمكن أن يحفز النمو االقتصادي في 
قطاعات أخرا، ويمكن أن يزيد الوصول إلى رأ  مال اقل تكلفة على المدا الطويل مع تحسن تصنيفات 

 المخاطر الخاصة بالدولة. 

 المبادرة: متطلبات 

 المتعددين.  المصلحة أصحاب مجموعة َبلق   من الفّعال اإلشراف -2
 المحدد.  الوقت في المبادرة تقارير نشر -5
 االستخراجية.  الصناعات عن سياقية معلومات المبادرة تقارير تتضمن أن -7
الصاناعات  مان إيراداتهاا عان الحكوماة ق َبال مان الكامال اإلفصاا  تتضامن للمباادرة شااملة تقارير نشر -4

 مادفوعاتها كافاة عان والتعادين والغااز الانفط شاركات ق َبال مان الكامال اإلفصاا  وكاذلك االساتخراجية
 الحكومة.  الجوهرية إلى

 الدولية.  المعايير تطبق للمصداقية ضمان عملية -2
 العام.  الحوار إذكاء في وتسهم الجمهور، متناول وفي بنشاط، وتفّعل مفهومة، المبادرة تقارير تكون أن -2
 الادرو  اساتيعاب علاى للعمال الالزماة اإلجاراءات المتعاددين المصالحة أصاحاب مجموعاة تتخاذ أن -0

 المبادرة.  تنفيذ وآثار نتائج المستفادة ومراجعة

 المشاركون في مبادرة الشفافية:
تتطلب المبادرة المشاركة النشطة من قطاا واسع من أصحاب المصلحة وهم ممثلين عن الحكومة والمجتمع 

 مجلسا أو لجنة تقوم بتنفيذ المبادرة بما يؤدي إلى:المدني والقطاا الخاص الذين يشكلون 
 الحد من التواطؤ الرسمي والتعتيم على حجم اإلنتاج.  
 الحد من العبث بتكاليف اإلنتاج بما يؤدي لترشيد الكلفة.   
 حماية الموارد المالية العامة للدولة وضمان وصولها للخزانة العامة.  
 رد بما يمكن من تنميها والمشاركة في الثروة. حصول المحليات على نصيب جيد من الموا 
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 المبادرة: في المدني المجتمع مشاركة
 ضمان ذلك في بما المبادرة، بمتطلبات بااللتزام لها للترشح بطلبات تقدمت والتي للمبادرة المنفذة البلدان تعهدت
 ضامان دوره، إطاار وفاي اجباه،مان و أن المباادرة إدارة مجلا  يارا المدني، لذلك، للمجتمع الفّعالة المشاركة
 المدني.  المجتمع بمشاركة المتعلقة المتطلبات استيفاء

 إشراك المجتمعات المحلية:

إن إشراك المجتمع المحلاي المجاال  المحلياة ومنظماات المجتماع المادني التاي تنشاط فيهاا عملياات إنتااج الانفط 
الحاد مان التواطاؤ والتعتايم الرسامي سايمكن  والغاز والمعادن وغيرها من الصناعات االستخراجية سيعمل على

من التقليل من ممارسات الفسااد، وفاي الوقات نفساه تحويال جازء مان الثاروة لعملياات التنمياة الضارورية وكاذا 
 حماية البيئة والحد من األضرار المترتبة على االستكشاف واإلنتاج. 

ختصاصاات التاي تمكان مان مشااركة المحلياات وتعد التشريعات النافذة الوسيلة األولى لتحدياد الصاالحيات واال
الرساامية منهااا والشااعبية للمشاااركة فااي عمليااات الشاافافية ومراقبااة سااالمة أداء األجهاازة الحكوميااة والمنظمااات 

 اإلنتاجية. 

 :  (65)دور المشرعين
يعية مان المهام جادا فاي أي بلاد يرغاب فاي تنفيااذ المباادرة أن يكاون للبرلماناات دور متمياز كاونهم الجهاة التشاار

والرقابية في كل مراحلها من االنضمام وحتى إصدار التقارير والرقاباة والتقيايم علاى تحصايل وإنفااق الماوارد 
 المتأتية من الصناعات االستخراجية وتوقيع العقود وتوزيع العوائد. 

 للمشرعين: التوصيات األساسية
 تحساين الخبارات والقياادة فاي  أجال مباادرة الشافافية فاي مجاال الصاناعات االساتخراجية مان إلى انضم

 شفافية الصناعات االستخراجية والحكم الرشيد. 
 المؤسسااات الحكوميااة والمجتمااع الماادني -المشاااركين تضااع المبااادرة إجااراءات محااددة للكثياار ماان 

 من أجل بناء شراكات.  -والصناعات الخاصة
 االساتخراجية  الصاناعات يستطيع المشرعون بانضامامهم إلاى المباادرة أن يكتسابوا خبارات فاي مساائل

 مهمة للمواطنين.  مسألة األنظار كقادة ذوي مصداقية في وبأن يصبحوا محط
  استغالل نظام اللجنة للمراقبة والرقابة على المبادرة في مجال الصناعات االستخراجية . 
 ضاعتخ إلاى الفاعلياة القصاوا عنادما تصل برامج مبادرة الشفافية في مجال الصاناعات االساتخراجية 

 النتائج.  جيدتين وعندما يتم نشر إلدارة ومراقبة
  .من خالل عمل اللجنة المنظم والمنسق، يستطيع المشرعون تنشيط رقابتهم على السلطة 
 بمبااادرة الشاافافية فااي مجااال  طريقااة مفياادة كااذلك فااي رفااع الااوعي العااام الجلسااات العامااة للجنااة تمثاال

 في اإلجراءات.  ودمج اقتراحات العامة الصناعات االستخراجية
 والتاي قاد  مسائل الصناعات االساتخراجية، ًجدا في لمجتمع المدني الناشطةا تنسيق الجهود مع منظمات

تكااون لااديهم روابااط مااع المنظمااات الدوليااة التااي تااوفر لهاام الاادعم المااالي والمعلومااات عاان الصااناعات 
 االستخراجية وعن المبادرة، حيث تستطيع هذه المنظمات:

الصاناعات االساتخراجية وعان  شرعين معلومات مفيدة عن مبادرة الشفافية فاي مجاالأن توفر للم 
 هذه الصناعات. 

باادور المناصاارين المفياادين لتشااجيع الحكومااة علااى تبنااي مبااادرة الشاافافية فااي مجااال  أن تقااوم  
 الصناعات االستخراجية أو تحسينها. 

شاافافية فااي مجااال الصااناعات سياسااة لتقويااة مبااادرة ال تااوفير أفكااار مسااتنيرة ماان أجاال وضااع  
 االستخراجية أو تكملتها. 

                                                           
EITI 2009 ،. http://eiti، ريفر، وآخرون، دليل المشرعين لمبادرة الشفافية في مجال الصناعات االستخراجيةاليسون بولديش - 65

org/files/Arabic%20EITI%20Legislative%20Guide. pdf 
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 المساعدة في مساءلة الحكومة عن العائدات المفقودة أو التي تمت إدارتها بشكل سيء.  
 كانات الماوارد  إذا بشاكل عمياق بماا المواطناون دمج المبادرة في التواصل مع النااخبين، غالًباا ماا يهاتم

من الصناعات االستخراجية أو كيفية  القليل عما تتلقاه الحكومة موندولتهم تفيدهم لكنهم يعل الطبيعية في
 تواصلهم المعتاد مع الناخبين من خالل إنفاقها للعائد، يستطيع المشرعون أن ينقلوا هذه المعلومات

 المشاركين ااخرين في المبادرة الشفافية وتحسينها.  مع بناء عالقات 
 ثر علما وفعالية ب جراءات مبادرة الشفافية عن طريق العمل يصبحوا مراقبين أك المشرعون أن يستطيع

مااع نظاارائهم فااي دول مبااادرة الشاافافية فااي مجااال الصااناعات االسااتخراجية وفااي الشاابكات اإلقليميااة 
 والشبكات التشريعية الدولية ومع المانحين الدوليين. 

 دول طبقت المبادرة:
ة المساتدامة فاي إنفااق الماوارد النفطياة بحياث يساتفيد منهاا يعد النرويج بلاد نفطاي أوروباي يعتماد سياساة التنميا

مواطنوه في الوقت الحاضر واألجيال القادمة مان هاذه الثاروة الناضابة، وفاي الوقات نفساه الحفااظ علاى البيئاة، 
ويتم االعتماد على سياسة تقوم على مبدأ أن الثروة النفطياة التاي ياتم اساتخراجها ملاك للمجتماع الحاالي وألبنااء 

حفاد هذا المجتمع، ويتم تجنيب واستثمار حصة األجيال فاي صاندوق سايادي ياتم إخضااعه لسالطة البرلماان، وأ
، وهاي مان الادول التاي أنظمات ويتم الكشف عان كال المعلوماات للارأي العاام عبار سياساات شافافة موثاوق بهاا

 لمبادرة الشفافية في الصناعات االستخراجية. 

مان البلادان  24قد تم إحراز تقدم فاي تنفياذ المباادرة فاي عادة بلادان حصالت ، ف(66)وبحسب تقرير للبنك الدولي
لالقتراض من البنك وبلاد واحاد مان أعضااء  وأربع بلدان مؤهلة المؤسسة الدولية للتنمية المؤهلة لالقتراض من

بلاد مؤهلاة لالقتاراض مان المؤسساة  25وهنااك  علاى وضاع بلادان ملتزماة منظمة التعاون االقتصادي والتنمية
ماان البلادان المؤهلااة  25وساتة بلادان مؤهلااة لالقتاراض ماان البناك فاي طريقهااا لتحقياق ذلااك، باإلضاافة إلاى أن 

مان البلادان المؤهلاة لالقتاراض مان البناك فاي مراحال مختلفاة مان التشااور علاى  22لالقتراض من المؤسسة و
 توقيع المبادرة. 

خياارا الواليااات المتحاادة إلااى المبااادرة، وهااو مااا يعااد تطااورا جياادا فااي هااذا المجااال إذ انااه ساايدعم وقااد أنظماات أ 
الشفافية في هذه الصناعة نظرا لحجم اإلنتاج الكبير من الصناعات االساتخراجية فياه وألن كثيار مان الشاركات 

 تحمل جنسية هذا البلد. 
اجية في الكشف عن مخالفات مالياة، ووفارت خريطاة وسـاعدت تقارير مبادرة الشفافية في الصناعات االستخر

طريق إلصال  حقيقي لقطاعاـات الانفط والغااز والتعدياـن، التاي عاادة ماا تاـكون األكثار توليادا للعملاة األجنبياة 
 وإليرادات الدولة. 

المتمثال  ومهد تنفيذ المبادرة الطريق أمام إصال  أوسع نطاقا، مثال إدارة المالياة العاماة أو اإلصاال  المؤسساي
في تقوية المؤسسات الحكومياة التاي تانظم القطااا. كماا تعاد المشااركة النشايطة لمنظماات المجتماع المادني مان 
المعايير والشروط الالزمة للنجا  في ضمان حوار ثالثي حقيقي على الرغم من قيود القدرة التي قد تواجه هذه 

 المنظمات. 
الخاص بالمجتمع المدني أنشطة وبرامج المساندة في البلدان الخم   ونفذ الصندوق االستئماني المتعدد المانحين

المنفذة للمبادرة )كازاخستان، غواتيماال، ترينيداد، توجو، إندونيسيا( والبلدان الست الملتزمة )النيجر، جمهورية 
مشروعات  قيرغيزيا، تنزانيا، موزمبيق، زامبيا، منغوليا( وفي مرحلة طلب الترشيح )جزر سولومون(. وهناك

 م. 5024-5027المقررة لسيراليون وليبيريا وألبانيا عام 

وفيما يلي بعاض األمثلاة علاى التقادم الاذي تام إحارازه فاي العدياد مان البلادان المؤهلاة لالقتاراض مان المؤسساة 
 الدولية للتنمية والبنك الدولي لإلنشاء والتعمير. 

                                                           
66 - -ultsres-initiative-transparency-industries-org/ar/results/2013/04/15/extractive. albankaldawli. http://www

profile 
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م، 5000يعا يادعم المباادرة فاي قاانون صادر عاام وتعاد واحادة البلادان القليلاة التاي سانت تشار :نيجيرياا -
يعطي المبادرة في نيجيريا تفويضا بتعزيز الشافافية عان طرياق إجاراءات مراقباة حساابات أكثار شاموال 
لقطاا النفط والغاز )يشمل مراقبة مالية ومراقبة اإلنتاج والعمل(. وكشفت مراجعة حساابات القطااا فاي 

مليااار دوالر، تمكناات  8. 9رادات يمكاان اسااتردادها بقيمااة م، عاان إياا5008م إلااى 2999الفتاارة ماان 
الحكومة من استرداد بعضها، واستنادا إلى هذا اإلنجاز، بدأت مجموعة أصاحاب المصالحة فاي المباادرة 

م، ومراجعااة تخصاايص المااوارد 5022 – 5000فااي تنفيااذ مراجعااة قطاااا المعااادن فااي الفتاارة ماان 
 واستخدامها. 

درة في هذه الدولة األكثر شموال بين البلدان المنفذة لها، بدأت ليبيريا تنفيذ المبادرة : يعد تنفيذ المباليبيريا -
م وكان يغطي الفترة من يونيو/حزيران 5009م، وصدر أول تقرير في فبراير/شباط 5000-5002في 

 م، ولم يشمل التقرير فقط القطاعات الثالثاة )التعادين، والغاباات والزراعاة(، بال شامل5008 – 5000
أيضاا مراجعااة حسااابات "مااا الاذي يتعااين دفعااه" ماان قباال الشاركات للحكومااة بموجااب التشااريع الليبيااري 

مؤشار تصاور الفسااد  الخااص بالمباادرة، وتأكاد زياادة منااخ الشافافية بترقاي ليبيرياا بعاد ذلاك بعاام علاى
 90المرتباة  م، إلاى5002بلدا في عام  228من بين  270الخاص بمنظمة الشفافية الدولية من المرتبة 

 بلدا.  202م من بين 5025في  02م، ثم إلى المرتبة 5009بلدا في عام  280من بين 
 والاذي السااد ، إعاداد علاى حالياا وتعمال تقاارير خمساة ونشارت م،5002 عام المبادرة تبنت :منغوليا -

 تراجعاات الحااين، ذلاك ومنااذ م،5002 عاام فااي شااركة 52 ماع بالمقارنااة شاركة 500 ماادفوعات يغطاي
 ويارتبط البياناات، جماع فاي أدائهاا تحساين علاى والحكومة الشركات من كل وتعمل األرقام في لتبايناتا

 منشااآت وأداء التااراخيص، عاان المعلومااات بعااض ويشاامالن االلتاازام" بعااد "مااا بمفهااوم تقرياارين أحاادث
 التاي واألقاليم مناطقوال النقدية وقيمتها )بتفاصيلها والتبرعات الطبيعية، التأهيل إعادة وتكاليف التعدين،
 م،5022 عام في 250 المرتبة من الفساد تصور مؤشر على منغوليا ترتيب كذلك وتحسن فيها(. وقعت
  م.5025 عام في 94 المرتبة إلى

 المادياااة اإليااارادات جمياااع تشااامل م،5022 -5002 الفتااارة فاااي تقاااارير سااابعة أصااادرت :كازاخساااتان -
 مليااار 8 .50 إلااى م5022 عااام المحصاالة يااراداتاإل إجمااالي ووصاال شااركة، 220 ماان والماادفوعات

 مان الارغم وعلاى م،5009 فاي دوالر ملياار 25و م، 5020 فاي دوالر ملياار 50 مان ارتفاعا دوالر،
 المجلاا  داخاال تمثيلهااا تحسااين إلااى كازاخسااتان فااي الماادني المجتمااع منظمااات تسااعى العااام التحساان هاذا

 مدن في مؤتمرات ثمانية أقيمت الستئمانيا الصندوق وبمساندة المبادرة، في المصالح ألصحاب الوطني
 المجتماع منظماات تادريب تم م5027 عام وفي م،5025 -5008 من الفترة في كازاخستان في مختلفة
 هاذه فاي الشافافية بشاأن الاوعي لزيادة اتصال بأنشطة والقيام االستخراجية الصناعات مناطق في المدني

 بشكل عام.  الجماهير بين الصناعات

وبحسااب تقرياار البنااك الاادولي هااذا فاا ن التقاادم الااذي تاام إحاارازه فااي مجااال الشاافافية فااي الاادول المنفااذة للمبااادرة 
ملحوظااا، لااذلك يتعااين بااذل جهااود إضااافية لتعزيااز جانااب المساااءلة فااي هااذه المعادلااة، ورغاام أن المبااادرة باادأت 

ا من النجا  في قطاعاات أخارا بالتأكياد بالصناعات االستخراجية، يمكن استخدام األدوات نفسها بالدرجة نفسه
على مشاركة المواطنين، والدعم المؤسسي للهيئات الحكومية وتعزيز حكم القانون من أجل جذب االستثمارات، 

إلى االلتازام السياساي للزعمااء ومشااركتهم ماع جمياع أصاحاب المصالحة فاي  بلد ويرجع نجا  المبادرة في أي
 ق الشفافية والمساءلة. اإلبقاء على السعي من أجل تحقي

 العراق ومبادرة الشفافية في الصناعات االستخراجية:
يعد العراق البلد العربي الثاني بعد اليمن المنظم للمبادرة الدولية للشفافية في الصناعات االستخراجية، وقد تم له 

 (:67ااتي)
اعات االساتخراجية فاي شاباط أبدت الحكومة العراقية رغبتها فاي االنضامام إلاى مباادرة الشافافية للصان -

م مان خااالل رسااالة وجههاا نائااب رئااي  الاوزراء إلااى السااكرتارية الدولياة للمبااادرة، وجاااء هااذا 5008
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م، والتاي 5000الطلب بناء على وثيقة العهد الدولي التاي وقعهاا رئاي  الاوزراء فاي شارم الشايد عاام 
علاى الشافافية والمحاسابة، وفاي عاام  تنص في أحد مالحقها على إقاماة نظاام إلدارة ماوارد الانفط يقاوم

 مجل  أصحاب المصلحة في العراق(.  م تم تشكيل )5020
تاام قبااول العااراق رسااميا فااي عضااوية المبااادرة الشاافافية ماان خااالل البيااان الصااادر عاان األمانااة الدوليااة  -

ن م، وجااء هاذا القارار ب جمااا أعضااء مجلا  اإلدارة المكاو5020/ 5/ 20للمبادرة في أسلو بتااريد 
من عشرين عضواً يمثلاون الادول دائماة العضاوية والادول الداعماة ومنظماات المجتماع المادني الدولياة 

 والشركات االستخراجية. 

وبذلك يعد العراق الدولة األكبر من بين أعضاء المبادرة من حيث امتالكه لالحتياطي النفطي ومن حيث اإلنتاج 
 األوبك انضماما للمبادرة.  اليومي، كما يعتبر الدولة األولى من بين دول

التقاارير  (IEITI)فاي العاراق  االساتخراجية الصاناعات فاي الشافافية لمباادرة الوطنياة وقاد أصادرت األماناة
 -(:68)ااتية
م، 5009التقرير األول بعنوان مطابقة التدفقات النقدية الناتجة عن الصناعات النفطية في العاراق عاام  -2

الانفط الخااام كماا وردت مان شاركة سااومر العراقياة والاذي يشااكل ويشامل نطاقاه علاى مبيعااات تصادير 

من عائدات النقد األجنبي، ويتضمن التقرير كافة المبالغ  %92من الميزانية الفيدرالية، و %22حوالي 

 مليار دوالر.   4247المدفوعة واإليرادات المستلمة والتي بلغت 

 المتحققة اإليرادات مطابقةوتناول  م،5025 ولاأل كانون فياألولى منه  الطبعة صدرت الثانيالتقرير  -5

 إضاافة ،أمريكاي دوالر ملياار 2545والبالغاةم )5020سانة الخام النفط تصدير عن المدفوعة والمبالغ

 بلغات العاراق فاي العاملاة الدولياة الانفط حقاول تطاوير شاركات قبل من التوقيع المدفوعة مكافئات إلى

 حقال تطاوير بعقاد متعلاق قارض شاكل علاى دوالر ملياونئة خمساما منهاا دوالر ملياار 2422 قيمتهاا

 م.5025/ 8/ 52 في الحقا سدد الرميلة

 Iraqi Extractive Transparency Initiativeالتقرياار الثالااث باللغااة االنجليزيااة بعنااوان ) -7
(IEITI) Report 2011)(69، وفي هذا التقرير تم ااتي:)- 

 ، والشركات النفط وزارة : من كل قبل من عنها المفصح يةالمال والمدفوعات اإليرادات من كل مطابقة -
 النفط الخام.  تسويق ،شركة الحكومية االستخراجية الشركات للنفط المشترية

م 5022لسانة  الخام النفط بيع عن المتحصلة المالية اإليرادات ب جمالي الخاصة المالية البيانات مطابقة -
 يادير الاذي FRBNY)األميركي ) الفيدرالي البنك عنه أفصح وما سومو، شركة عنه أفصحت ما بين

 . (DFI)العراق.  تنمية صندوق حسابات ويضم
 االتحادية.  ووزارة النفط الحكومية الشركات عنه أفصحت ما بين المنتجة النفط كميات مطابقة -
 الجهاات اغلب بين الداخلي لالستهالك والغاز الطبيعي المخصصين الخام النفط كميات إجمالي مطابقة -

 .  التقرير في المختلفة المشاركة
 الكلف، منح التواقياع، ضارائب تغطية الضرائب مبالغ تضمنت العوائد من جديدة أنواعا التقرير غطى -

 االسترجاا. 
 50فاي  المنتهياة المالياة للسانة العراقاي الخاام للانفط المشاترية العالمياةالشاركات  جمياع أن التقريار أكد -

 . للحكومة المدفوعات بخصوص المالية بياناتها عن أفصحت قد م5022األول  كانون
وأرسالت بياناتهاا  اساتجابت التاي الجهاات قبال التقرير مان في ظهرت التي الفروقات أو التباينات جميع -

 موضح التقرير.  كما تبريرها تم النسبية قد المادية عتبة تجاوزت والتي
تفساير أو  عملياة فاي المطابقة الشركة مع كامال عاونات المطابقة بعملية العالقة ذات الجهات جميع أبدت -

 المطابقة.  الشركة بحسب حصلت التي التباينات أو الفروقات تبرير
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 (:70) ومن المالحظات على هذه التقارير
 النهائياة، والتاي للمواعياد األخيارة األياام خاالل صادرت العاراق فاي للمباادرة السانوية لتقاارير ا جميع -

 سااعة 25قبل  صدر الذي البحث موضوا التقرير ،ومنها للمبادرة الدولية األمانة قبل من سلفا حددت
 .  التقرير إلصدار للتمديد( القابل غير( النهائي الموعد من

ولام يشامل علاى أياة  (reconciliation)المطابقة أو الموائمة  عملية م على5022عام  تقرير اقتصر -
 .  (auditing)أعمال تدقيق 

 لم يشر لكنه المطابقة الشركة إلى المطلوبة البيانات تقدم لم كردستان إقليم حكومة إن إلى التقرير أشار -
 على كالحكومة االتحادية( أخرا جهة أية إلى المطلوبة البيانات بتسليم ) اإلقليم حكومة أي ( قيامها إلى
 اإلقليم حكومة اجالمصلحة ب در أصحاب ومجل  المطابقة الشركة تقم لم ذلك عن فضال ) المثال سبيل
 باإلفصا .  تقوم أن يجب التي الجهات قائمة في

 القيام عدم عن فضال المالية ووزارة العراقي المركزي البنك بيانات بعرض المطابقة الشركة قيام عدم -
تنمياة العاراق  أو صاندوق SOMO)الانفط ) تساويق شاركة بياناات ماع الجهتاين هاتين بيانات بمطابقة
 على الصندوق.  واإلشراف اإلدارة سلطة لتي تمتلكا البنك الجهة كون

 الخارجي )المستقل( لحسابات صاندوق المدقق تقرير من لنسخة استالمها إلى المطابقة الشركة تشر لم -
 م. 72/25/5022في  المنتهية المالية للسنة العراق تنمية

عبر  المصدر الخام للنفط المشترية األردنية الشركات أسماء ب دراج المصلحة أصحاب مجل  قيام عدم -
العالمياة  الشاركات أساماء باإلفصاا ، وكاذلك قيامهاا المطلاوب الجهاات قائماة فاي الصاينية تحميل نقطة

 منهاا عادد قادمت الفااحص، والتاي الثالاث الطارف شاركات إلاى باإلضاافة كردساتان إقليم في المتعاقدة
 المطابقة.  الشركة إلى بياناتها بالفعل

 فية في الصناعات االستخراجية:المجلس اليمني للشفا

م، وللضغوط التي مارساها البناك الادولي 5002قام هذا المجل  نتيجة لتوصيات مؤتمر المانحين في لندن عام 
وربط تقديم بعض المنح منه باالنضمام للمبادرة، ولاي  رغباة مان الحكوماة اليمنياة فاي العمال بشافافية كماا قاد 

مانحة بقدرتها على تحقيق الشفافية في أهم قطاا اقتصادي يمني خاصة بعد يتوهم البعض، ولكن إلقناا الدول ال
 الحديث عن الفساد المستشري داخل هذا القطاا وعمليات النهب المنظم، وللحصول على منح وقروض. 

ويعااد المجلاا  بموجااب قاارار إنشااائه أداة مهمااة للشاافافية فااي هااذا القطاااا وبمااا يااوفر بيانااات شاافافة عاان تاادفقات 
 ادات من الشركات العاملة في هذا القطاا إلى الجهات الحكومية المختلفة المركزية والمحلية. اإلير

وبموجااب مبااادرة الشاافافية الدوليااة فاا ن التوقيااع إيااذان باالشااتراك ماان الدولااة يتطلااب ماان الدولااة الموقعااة القيااام  
 (:71باالتي)
 إصدار إعالن حكومي.  
 البدء في العمل مع كل أصحاب المصلحة.   
 تعيين قائد للتنفيذ.   
 والموافقة عليها ونشرها.  العمل صياغة خطة 

م، بالموافقة على انضمام اليمن إلى مبادرة 5000( لسنة 222وفي البداية صدر قرار مجل  الوزراء )
 الشفافية في الصناعات االستخراجية. 

تخطيط والتعاون الدولي ووزارة وتم تشكيل المجل  في البداية من ممثلي وزارة النفط والمعادن ووزارة ال
 المالية وثالثة ممثلين لمنظمات المجتمع المدني باالنتخاب، وثالثة ممثلين للشركات النفطية. 

م، بالموافقة على تشكيل المجل  اليمني للشفافية في 5020( لسنة 729ثم صدر قرار مجل  الوزراء رقم )
ل البنية التشريعية للقانون فقد مار  المجل  مهامه الصناعات االستخراجية، وهو ما يدل على ضعف اكتما

م، 5022وتشكل قبل صدور هذا القرار وتأخر صدور قرار إنشائه حتى قامت ثورة الشباب في فبراير 
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وتشكلت حكومة الوفاق الوطني وحينها بذلت منظمات المجتمع المدني الممثلة لتحالف الشفافية في الصناعات 
ودا كبيرة، منها المشاركة في صياغة مشروا قرار اإلنشاء واللقاء ببعض الوزراء االستخراجية في اليمن جه

والمسؤولين واستخدام وسائل الضغط، واالستعانة بالمنظمات الدولية ومنها مجل  مبادرة الشفافية في 
ات (، ونظرا لتفهم الجهPWYP( في أوسلو وتحالف "انشر ما تدفع" العالمي)EITIالصناعات االستخراجية )

 المسؤولة وخاصة مجل  الوزراء فقد تكللت هذه الجهود ب صدار قرار اإلنشاء. 

 (:72م)1101( لسنة 055القرار الجمهوري رقم)
ينشااأ بموجااب هااذا القاارار مجلاا  يساامى )المجلاا  اليمنااي للشاافافية فااي الصااناعات  والااذي ياانص علااى أن

صاانعاء ويخضااع إلشااراف رئااي  مجلاا   االسااتخراجية (، يتمتااع بذمااة ماليااة مسااتقلة ويكااون مقااره العاصاامة
 الوزراء. 

 أهداف المجلس اليمني للشفافية في الصناعات االستخراجية:
بموجب هذا القرار ف ن المجل  يهدف إلى تنفيذ مبادرة الشفافية الدولية في الصناعات االساتخراجية فاي الايمن، 

 : وعلى وجه الخصوص
وارد الطبيعياة ، وتحساين نظاام وممارساة إدارة شاؤون تحقيق االستخدام الرشيد لثروات الابالد مان الما -2

 .  العائدات الناجمة عن الصناعات االستخراجية
تحسين بيئة االستثمار عبر تعزيز الشفافية المالية، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة في التعامل مع  -5

الضبابية التاي تقاود إلاى الشركات المستثمرة في قطاا الصناعات االستخراجية بما يضمن االبتعاد عن 
الممارسااات الفاسااادة، وبالتاااالي اإلساااهام فااي تهيئاااة منااااخ أكثااار مالئمااة للمنافساااة الحااارة والمزياااد مااان 

 االستثمارات. 
تحقيق مبدأ الشفافية والمساءلة مع الحكومة والشركات العاملة في الصناعات االساتخراجية بشاأن إدارة  -7

 يفية إنفاقها. وتحصيل العائدات من الموارد الطبيعية وك
الكشف عن مدفوعات جميع الشركات العاملة في الصناعات االستخراجية بماا فيهاا الشاركات المملوكاة  -4

 للدولة، كل على حدة وبشكل تفصيلي. 
 تحقيق مبدأ الرقابة المشتركة من قبل األطراف المكونة للمجل .  -2

 -ة اآلتي:ومن أهم مهام المجلس اليمني للشفافية في الصناعات االستخراجي 
وضااع الخطااط والباارامج الالزمااة لتنفيااذ متطلبااات ونهااج الشاافافية فااي أداء الشااركات العاملااة والجهااات  -2

 الحكومية ذات العالقة بالصناعات االستخراجية وفقا ألهـداف ومبادئ المبـادرة. 
/ المطابقاة( العمل على إخضاا العوائد المالية في الصناعات االستخراجية لـعمليات )المراجعة/ التدقيق -5

من جهات موثوقة ومستقلة وفق المعايير المعمول بها عالمياً و نشر أراء وتقارير تلاك الجهاات ونتاائج 
 )المراجعة/التدقيق/ المطابقة( بما في ذلك التباينات والفروق أينما وجدت. 

قيق / إعاااداد الشاااروط المرجعياااة وتحدياااد جهاااات مساااتقلة وموثوقاااة للقياااام بعملياااات )المراجعاااة / التاااد -7
المطابقة(لحسااابات الماادفوعات )العينيااة والنقديااة( ماان قباال الشااركات واإلياارادات )العينيااة والنقديااة( 
المحصالة ماان قباال الحكومااة وفااق المعااايير المعمااول بهااا عالمياااً وإناازال المناقصااات الخاصااة بهااا وفقااا 

 للتشريعات النافذة. 
ى تنفيذ المبادرة العالمية للشفافية بكافة معاييرها إعداد الشروط المرجعية المتعلقة بعمليات المصادقة عل -4

مان الشاركات المحاسابية  -عبر مناقصات دولياة –، واختيار الشركات الدولية المتخصصة لهذه المهمة
 المزكاة والمعتمدة من الهيئة العالمية للمبادرة. 

ن نفاط وغااز وفلازات النشر المنتظم لكل ما تدفعه الشركات للحكوماة مان مباالغ مقابال ماا تساتخرجه ما -2
معدنية، ولجميع اإليارادات التاي تتسالمها الحكوماة مان الشاركات العاملاة فاي الصاناعات االساتخراجية 

 .  وذلك الطالا الجمهور العام بطريقة شاملة ومفهومة ويسهل الوصول إليها

                                                           
بشااأن إنشاااء وتنظاايم المجلاا  اليمنااي للشاافافية فااي الصااناعات . م5025لساانة  (222رقاام: ) جمهااوريالجمهوريااة اليمنيااة، رئاسااة الجمهوريااة، قاارار  - 72

 .  م5025أكتوبر / / 52  االستخراجية، في تاريد
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يار العمل على أن تكون تقارير اإلفصاا  للشاركات دورياة وواضاحة ومنتظماة ويكاون لكال شاركة تقر -2
 على حده وبشكل تفصيلي. 

إعااداد آليااة عماال تكفاال شاافافية ومراقبااة إدارة وإنفاااق الحكومااة للعائاادات المتحصاالة ماان الصااناعات  -0
 االستخراجية. 

رفع مستوا الوعي لدا مختلف فئات المجتمع حول أهمية المبادرة عبار الوساائل المناسابة التاي يراهاا  -8
 المجل . 

 

 ي الصناعات االستخراجية:إدارة المجلس اليمني للشفافية ف
 -: نص القرار الجمهوري على أن يشكل المجل  من أثنى عشر عضواً على النحو ااتي 

ثالثاة أعضااء يمثلاون الحكوماة مان ) وزارة التخطايط والتعااون الادولي ، وزارة المالياة، وزارة الاانفط  -2
 والمعادن(، و يتم ترشيحهم وتسميتهم بمذكرات من وزراء تلك الجهات. 

 .  الثة أعضاء يمثلون الشركات، يتم اختيارهم من قبل الشركات العاملة في اليمنث -5
ثالثااة أعضاااء يمثلااون منظمااات المجتمااع الماادني ذات النشاااط والخباارة فااي مجااال عماال المجلاا ، يااتم  -7

اختيارهم عن طريق االنتخاب من قبل منظمات المجتمع المدني المشكلة لتحالف الشفافية في الصناعات 
 .  راجيةاالستخ

ثالثة أعضاء يمثلون الهيئات الرقابية الوطنية المستقلة ) مجل  النواب، الهيئاة الوطنياة العلياا لمكافحاة  -4
الفساد، الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة( يتم ترشيحهم وتسميتهم بمذكرات رسامية مان رؤسااء تلاك 

 .  الهيئات

ألعضااء المجلا  باذات االياة التاي تام بهاا تشاكيل  ومدة العضوية في المجلا  سانتان ويجاوز تجدياد العضاوية
 .  المجل  المشار إليها بالفقرة )أ( من هذه المادة ولمرة واحدة

ويعقااد المجلاا  اجتماعاتااه بصاافة دوريااة ماارة كاال شااهر وبشااكل منااتظم، ويجااوز عقااد اجتماعااات اسااتثنائية إذا 
 جل . اقتضت الحاجة، بدعوة من رئي  المجل  أو بطلب من نصف أعضاء الم

وتقوم األمانة العامة ب بالغ أعضاء المجل  بموعد انعقاد االجتماعات على أن ترفق بالادعوة نساخة مان جادول 
 .  األعمال قبل أسبوا من ذلك الموعد كحد أدنى وذلك في الظروف العادية

  -ويحدد النصاب الالزم لنفاذ قرارات المجل  وانعقاد جلساته حسب االية ااتية: 
 لي الحكومة. من ممث 5 
 من ممثلي منظمات المجتمع المدني.  5 
 من ممثلي الشركات.  5 
 .  من ممثلي الهيئات الرقابية الوطنية المستقلة 5 

أما في حال عدم تاوفر النصااب المحادد بالماادة الساابقة النعقااد جلساات المجلا  ونفااذ قراراتاه وذلاك لجلساتين 
ر واتخاذ القرارات فيها بأغلبية األعضاء الحاضرين بصارف النظار متتاليتين، فيتم عقد الجلسة الثالثة بمن حض

 .  عن الجهات التي يمثلونها
ويسعى المجل  إلى أداء كافة أعماله عبر التوافق من كافة األعضاء، وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق جماعي 

فرص ة للوصول إلى اتفاق، وفي حال حول أمر ما، ف نه يتم تأجيل اتخاذ القرار إلى الجلسة القادمة ليتم إتاحة ال
 ( من هذا القرار. 9، 8استمر االختالف ف ن المجل  يقوم بالتصويت بحسب ما ورد في المادتين )

 

 التقارير التي أصدرها المجلس اليمني للشفافية في الصناعات االستخراجية:
شاركات حاول نوعياة التقاارير نظرا للخالفات التي سادت بين أعضاء المجلا  والتعنات الحاصال مان ممثلاي ال

التي يجب إصدارها ما إذا كانت تفصيلية أم إجمالية وقد استمر التفاوض طويال وتم التوصل إلى اتفاقية الدوحة 



 الشفافية في الصناعات االستخراجية

 

 68صـــــ 

 

(، ولكن الشركات ظلت متمسكة بموقفهاا حتاى EITIبقطر بناء على مبادرة من مجل  مبادرة الشفافية الدولية )
 لي المجتمع المدني على أن يكون تقرير المطابقة األول إجمالي. م، ووافق ممث5009حصل التوافق عام 

وقد قام المجل  اليمني خالل الفترة الماضية ب صادار العدياد مان تقاارير الشافافية فاي الصاناعات االساتخراجية 
 وهي:

 (:73م)1117و  1116و  1115أوال: التقرير األول حول المطابقة لألعوام 
م، وبموجبه حصلت الايمن فاي ماؤتمر المباادرة الدولياة 5020اره في أكتوبر وقد صدر بشكل إجمالي وتم إصد

بباااري  علااى درجااة ممتثاال، وقااد هاادف التقرياار إلااى ضاامان الشاافافية والمصااداقية فااي ماادفوعات ومقبوضااات 
الصناعات االستخراجية، من خالل تحليل ومطابقة بيانات المدفوعات والمقبوضات التي أفصحت عنها الجهات 

م، فااي قطاااا اإلنتاااج النفطااي، وتماات 5000، 5002، 5002ة فااي هااذه المبااادرة للساانوات الماليااة المشااارك
 شاركات إدراج ياتم المطابقة على أسا  المحاسبة النقدي مع األخذ في االعتبار التادفقات النقدياة والعينياة. ولام

 المنتجاة عادا الشاركات فيما ةالمطابق عملية نطاق ضمن المسال للغاز المنتجة والشركات االستخراجية التعدين
 حقنه أو حرقه.  إعادة تم قد والذي المصاحب للغاز
 

 م:  1101و  1119و  1118ثانيا: التقرير الثاني حول المطابقة لألعوام 
كاان يفتارض باالمجل  اليمناي للشافافية فاي الصاناعات االساتخراجية أن يقاوم ب صادار تقريار الثااني للمطابقاة، 

المنظم في عملية الشفافية واإلفصا  عن موارد الصناعات االستخراجية، وذلك بحلول نهاية التزاما منه بالسير 
( يساارا إلاى تعلياق EITIم، ولكن ذلاك لام ياتم مماا جعال مان مجلا  مباادرة الشافافية الدولياة )5025ديسمبر 

 عضوية اليمن. 
في تحمل مسؤوليته كما ينبغاي فاي ( المجل  بالتقصير 74وقد اتهم تحالف الشفافية في الصناعات االستخراجية)

متابعة الحكومة لصرف المبلغ المخصص إلعداد التقريار الثااني، وأن المجلا  اليمناي للشافافية انشاغل بالبحاث 
عن تمويل إلعداد التقرير من شركة نفطية ممثلة في مجل  الشافافية اليمناي بادال مان متابعتاه الحكوماة المعنياة 

نضمام اليمن للمبادرة الدولياة، وأكاد التحاالف أن البحاث عان تمويال مان شاركة أصال بهذا التمويل كاستحقاق ال
نفطية يتعارض كليا مع الشفافية التي تهدف إليها المبادرة، كون المباادرة تساعى إلاى كشاف ماا تدفعاه الشاركات 

لعائادات العاملة في الصناعات االستخراجية للحكومة من عائدات الصناعات االستخراجية ومدا مساهمة تلاك ا
 في دفع عملية التنمية في البلد. 

كما انتقد التحالف الحكومة بشدة بشأن موقفها السلبي من تمويل إعداد التقرير أكد أن المسؤولية األولى تقع على 
عاتق المجل  المعني بمتابعة الموضوا. ودعا مجل  الشفافية اليمني إلى استثمار فترة السما  الممنوحة لليمن 

لمبادرة الدولية إلنجاز التقرير الثاني حتى نهاية يونيو قبل أن تشطب اليمن نهائيا مان المباادرة حياث من إدارة ا
سيؤدي إخراج اليمن مان عضاوية المباادرة إلاى إعطااء مؤشار سالبي عان مادا التازام الايمن بالشافافية والحكام 

 الرشيد. 

انجاااز التقريار الثالااث ماع نهايااة عااام  م وتاام رفاع التعليااق بشارط5027وقاد صاادر التقريار بعااد ذلاك فااي يونياو 
م، ولم يحدد التقرير إنتاج النفط بشكل دقيق بال أشاار إلاى أناه بلاغ متوساط إنتااج الانفط فاي الايمن خاالل 5027

ألف برميل يوميا، وأن التدفقات التي تسلمتها الحكومة اليمنية من قطاا  700إلى  502األعوام ما يتراو  بين 
 (:75اتي)النفط االستخراجي هي كا

 التدفقات العينية المتعلقة بصادرات الحكومة من النفط الخام.  
 التدفقات العينية المتعلقة بالنفط الخام المحول عينا من الشركات إلى مصفاتي الحكومة اليمنية.  
 التدفقات المالية المدفوعة من الشركات مباشرة إلى الحكومة اليمنية.  

                                                           
 02، 04، 2، ص 0222، 0224، 0222التقرير األول حول المطابقة الخاصة بمبادرة الشفافية في مجال الصاناعات االساتخراجية فاي الايمن لألعاوام،  - 73
(http://tceiw. org/) . 

74 - org. http://tceiw/ 
، 02،  2، ص 0202، 0221، 0221من، التقريار الثااني حاول المطابقاة الخاصاة لألعاوام، مبادرة الشفافية فاي مجاال الصاناعات االساتخراجية فاي الاي - 75
00  . 
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 يمنية من الغاز الطبيعي المسال. التدفقات الخاصة بحصة الحكومة ال 
 التدفقات المالية المدفوعة من الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال.  
كما أفصحت بعاض الشاركات عان مادفوعات غيار مدرجاة ضامن نطااق عملياة المطابقاة التاي حاددها  

 المجل  اليمني للشفافية. 
 مراحل االستكشاف.  ولم يدرج في هذا التقرير أنشطة التعدين كونها ال زالت في 

، وفي التقرير الثاني بما ال يتجااوز %2وحدد المجل  الفروق الجوهرية في التقرير األول بما ال يتجاوز نسبة 
 (:76، ويشير التقرير لحدوث بعض األخطاء وأسبابها ترجع إلى)7%

 أخطاء في تصنيف بعض التدفقات النقدية في نماذج اإلفصا  من قبل بعض جهات اإلفصا .  -2
 استخدام أسا  االستحقاق في استكمال نماذج اإلفصا  بدال من األسا  النقدي.  -5
االسااتجابة المتااأخرة لتااوفير المزيااد ماان المعلومااات والوثااائق والمسااتندات المؤياادة ماان بعااض جهااات  -7

 اإلفصا  وفي ظل الفترة الضيقة لعملية المطابقة. 

 تضمن:التقرير كما تشير إليه الشركة التي قامت بالعمل لم ي
 القيام بعمليات تدقيق أو مراجعة وفقا لمعايير التدقيق الدولية أو المعايير الدولية لمهام المراجعة المستقلة  -
 اإلفصا  عن القيمة النقدية من قبل مشغلي موانئ التصدير للنفط الخام واقتصر على الكميات -
ات وقيمتهاا بالشاكل المطلاوب لم تتضامن تفاصايل اإلفصاا  المقدماة مان البناك المركازي تفاصايل الكميا -

 لغرض المطابقة مما تعذر تقييم االختالفات
وتضمنت نماذج اإلفصا  اختالفات ألسباب منها أخطااء فاي تصانيف بعاض التادفقات النقدياة واساتخدام أساا  
االسااتحقاق باادال ماان األسااا  النقاادي المعتمااد واالسااتجابة المتااأخرة لتااوفير المزيااد ماان المعلومااات والوثااائق 

 لمستندات المؤيدة والفترة الضيقة لعملية المطابقة. وا

 م: 1100ثالثا: التقرير الثالث حول المطابقة للعام 
حاادد المجلاا  اليمنااي للشاافافية فااي الصااناعات االسااتخراجية فااي الشااروط المرجعيااة التااي وضااعها للشااركات 

قة بالفترة الزمنية وأصحاب المصلحة المحاسبية الراغبة في الدخول في مناقصات إعداد التقرير الثالث، والمتعل
 (. 77وأنواا التدفقات)

ولكان م، 5024م علاى أن ينتهاي العمال فاي 5027أكتاوبر  0وحدد البرنامج الزمني إلعداد التقرير ابتداء من 
 م. 5024م لينتهي العمل في فبرير2/25/5027مالحق التقرير تشير إلى إن تنفيذ العقد سيبدأ من 

 -دم إنزال مناقصة عالمية إلعداد التقرير باألتي:وبرر المجل  أسباب ع
 االساتخراجية الصاناعات فاي الشافافية لمباادرة اليمناي المجلا  علاى يتوجاب التاي الفتارة القصايرة إلاى باالنظر
 الايمن كاون تتاوافر ال أطاول فتارة عاادة تتطلاب المناقصاة عملياة وأن فيهاا  للمبادرة الثالث اليمن تقرير إصدار
 الصاناعات فاي اليمناي المجلا  ووافاق ،5025ديسامبر 22قبال الثالاث التقريار ونشار دادإعا منهاا مطلاوب

 إليها.  المشار الظروف باعتبار استثنائية ك جراءات واحد مصدر مع التعاقد إجراءات على االستخراجية
االساتخراجية  ومع ذلك لم يتم انجاز التقرير في الموعد المحدد مما دفع بمجل  مبادرة الشفافية في الصاناعات 
(EITI)  .إلى تعليق عضوية اليمن في المبادرة 

التقريار  فاي تشاارك ساوف التاي االساتخراجية التعادين وتضمن الشروط المرجعية للتقرير إلية إفصا  شاركات
 شركات متضمنة المحاجر شركات مرفقة اليمن في العاملة المرخصة التعين شركات بكافة بحيث يتضمن قائمة

 الواجاب التادفقات/مساودة( التقريار الشروط المرجعياة اساتمارات حددتاليمن. و في العاملة اقعوالمو األسمنت
 اإلفصا  الشركات كافة على يتوجب ضمها العينية والمالية من قطاا النفط والغاز، ومن قطاا المعادن، وبأنه

                                                           
 . 00المرجع السابق، ص - 76
 لمباادرة الثالاث الايمن لتقريار المحاسابة لشاركات المرجعياة الشاروط، االساتخراجية الصاناعات فاي الشافافية لمباادرة العاماة األماناة، اليمنياة الجهورياة - 77

، الايمن فاي االساتخراجية (YEITI)، الصاناعات مجاال فاي الشافافية مباادرة،  5022ديسامبر إلاى 5022 ينااير للفتارة، االستخراجية الصناعات في الشفافية
 م. 22/4/5024 التقرير مالحق، المطابقة حول الثالث التقرير
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 الفئات ضمن تندرج التي اتالمقبوض عن باإلفصا  ملزمة غير الحكومة أن إال :للحكومة المدفوعة المبالغ عن
 مطابقتها.  تتم وبالتالي ال األخيرة الثالث

 كان إذا أنه للشفافية اليمني المجل  رأا فقد المطابقة، عملية من الناتجة لالختالفات النسبية األهمية يخص فيما
 إجماالي من ٪٠ نع تزيد بنسبة أكثر أو أقل سواء تختلف اليمنية الحكومة عنها أفصحت التي التدفقات إجمالي
 وذات جوهرية االختالفات هذه تكون فسوف التدفقات، فئات من فئة ألي الشركات، عنها أفصحت التي التدفقات
 نسبية.  أهمية

وقد ظهرت العديد من االختالفات بين ما أفصحت عنه الجهاات الحكومياة وماا أفصاحت عناه الشاركات العاملاة 
 (: 78المحاسبية ظهور هذه االختالفات باألتي)في مجال النفط والغاز وقد بررت الشركة 

 عن االستكشاف شركات بعض إفصا  عدم بسبب المؤسسي الدعم منح في الظاهرة االختالفات نشأت -
 الشركات.  تلك من مستلمة مبالغ عن الحكومة وأفصحت المدفوعة، المنح

 اليمناي المجل  اعتمدها التي النماذج مع تتطابق التي بالطريقة الجهات بعض من البيانات تقديم يتم لم -
 اليمني(.  المركزي البنك الضرائب  مصلحة – المالية ) وزارة غير مكتملة وكانت للشفافية

 اإلفصا  نماذج أن التقرير هذا في المبين النحو على المهمة، هذه إلنجاز بها قمنا التي اإلجراءات تفيد -
 الادوائر بعاض اساتخدام إلاى ساببها يعاود التاي اتاالختالفا مان العدياد تحتاوي علاى مبادئياً  لناا المقدماة
 المالياة وهي ) وزارة النقدي األسا  بدالً من اإلفصا  نماذج استكمال في االستحقاق أسا  الحكومية

إدارة  – والمعاادن الانفط وزارة واإلنتااج  االستكشااف لعملياات صاافر شاركة الضارائب  مصالحة –
 يمن. ( جالو شركة النفطية  الحسابات

 – والمعاادن النفط وزارة) قبل من اإلفصا  نماذج في النقدية التدفقات بعض تصنيف في أخطاء اكهن -
 كالفالي(.  شركة يمن  بتروليوم نكسن كنديان شركة النفطية  إدارة الحسابات

 كان األحيان بعض وفي كافية غير مؤيدة ومستندات بيانات على عنها المفصح العائدات بعض تضمنت -
 والمعدنية  النفطية تالالستثمار اليمنية الشركة) من كل من المستندات على هذه حصولال الصعب من

 لعملياات صاافر شاركة اليمنياة  مصالحة الضارائب النفطياة  الحساابات إدارة - والمعاادن النفط وزارة
 نظاام تطبيق أدا فقد واإلنتاج، االستكشاف لعمليات صافر شركة يخص وفيما واإلنتاج. ( االستكشاف

 علاى اإلفصاا ، نماذج في المجاالت بعض في البيانات عن اإلفصا  في الدقة عدم إلى (SAP)ساب 
 واإلنتاج.  االستكشاف لعمليات صافر شركة مع حله تم األمر هذا أن من الرغم

 الخصاوص وجاه وعلاى اإلفصاا ، جهاات بعاض قبال مان اإلفصاا  نمااذج تسليم في تأخير هناك كان -
 بشاركات يتعلاق فيماا والمعاادن الانفط وزارة مان اإلفصا  الضرائب ونماذج مصلحة – المالية وزارة

 االستكشاف. 

. ولكان  القطااا هاذا علاى النطاق تحديد بعملية فقد قامت الشركة المحاسبية اليمن، في التعدين ألنشطة وبالنسبة
 نطاق ضمن إدراجها يتم ولم يةأهم ذا يعتبر ال التعدين بقطاا المتعلقة األنشطة قرر أن للشفافية اليمني المجل 
. مليون برميل يوميا 55ويشير التقرير إلى إن إنتاج النفط في اليمن بلغ هذا العام م، ٢٣٤٤ لعام المطابقة عملية

 من اثني عشر قطاا منتج. 
 وقد أورد التقرير مجموعة من المالحظات الهامة هي:

 مسااحي بساجل االحتفااظ علاى مسائولة القانون على بناء المعدنية والثروات الجيولوجية المساحة هيئة -
متكامال،  مساحي السجل تملك ال أنه الهيئة قالت ذلك، ومع لقطاا التعدين، لهم المرخص المشغلين لكل

 المسااحة هيئاة ماع الوضاع هاذا تصاحيح كيفياة بدارساة للشافافية اليمناي المجلا  يقاوم باأن نوصاي
 المعدنية.  والثروات الجيولوجية

 بينماا ،٨. ٥ الجازء فاي الحكومياة بالجهات والخاصة المستلمة المدققة الحسابات حول تفاصيل وردت -
 والمحاسابة للرقاباة المركازي الجهااز مان المقدم التدقيق نص رأي من ) ( على نسخة الملحق يحتوي
 تغطي التي التحفظات من عدد التدقيق تحتوي تقارير الحكومية.  كما الجهات قدمتها التي البيانات حول
 بأن نوصي الحكومة. ولذلك حسابات في التحسين لعملية متسع هناك يكون أن وتقتر  المسائل مختلف
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 مجاال فاي الشافافية مباادرة معياار متطلباات ودراساة بعناياة المعلوماات هاذه بمراجعاة المجلا  يقاوم
 االلتزام لةحا لتحسين والمحاسبة للرقابة المركزي الجهاز مع أكثر والتواصل الصناعات االستخراجية،

 االستخراجية.  مجال الصناعات في الشفافية مبادرة معيار بمتطلبات
 المطابقاة تقريار فاي مارة ألول المساال الطبيعاي للغاز اليمنية الشركة خالل من الغاز تسويق إدراج تم -

 حتاى النشااط تانظم التاي االتفاقيات بعض تتوفر اإلنتاج، ولم مرحلة دخول المصنع عند م،٢٣٤٣ لعام
 سايكون ينبغاي، كماا وواضاح محادد عملية المطابقة نطاق أن أجل ضمان المطابقة، ومن عملية ختتاما
 قبل النطاق عملية تحديد خالل من ربما القطاا، هذا في النظر إعادة للشفافية اليمني للمجل  المفيد من
 الغاز بقيا  الخاصة اتالترتيب وفهم المدفوعات قائمة اكتمال لضمان القادمة، المطابقة عملية في البدء

 .  االقتضاء بحسب االعتبار بعين وأخذها منه بيعه تم الذي المورد والمنتج

 تقييم التقرير الثالث للشفافية في الصناعات االستخراجية:
سيتم تقييم هذا التقييم من خالل الميزات التي تضمنها، ومدا مطابقته لمتطلبات مبادرة الشفافية فاي الصاناعات 

 اجية. االستخر

 أوال: مميزات التقرير :
م بين الجهات الحكومية والشركات العاملة في مجال 5022يمتاز هذا التقرير الخاص بمطابقة المدفوعات للعام 

 -أرقام النفط والغاز بالمميزات ااتية:
 أنه تفصيلي بحيث ظهرت مدفوعات كل شركة على حدة.  -0
 أن مدفوعات الشركات تفصيلية.  -0
 من الشركات لم تتطرق إليها التقارير السابقة. تضمن مدفوعات  -2
 قدم معلومات عن التعدين في اليمن يمكن أن تمثل أرضية للتقارير القادمة.  -2

 ثانيا: مدى مطابقته لمتطلبات مبادرة الشفافية في الصناعات االستخراجية: 
لمهاام التاي تانص عليهاا متطلباات يتطلب تنفيذ مبادرة الشفافية فاي الصاناعات االساتخراجية القياام بالعدياد مان ا

المبادرة وهل هي كافية أو غير كافية، وبالتطبيق على التقرير الثالث للشفافية في الصناعات االستخراجية لليمن 
 -يتضح ااتي: 

 االلتزام الحكومي بتنفيذ المبادرة.  -2
 

 كاف / غير كاف منفذ / غير منفذ المعيار

تصاادر الحكوماااة مرساااوم 

 المبادرة.  عن نيتها لتنفيذ

م، 5000منفذ بقرار مجل  الوزراء عاام 

( لسااانة 222وباااالقرار الجمهاااوري رقااام )

م بشاااأن إنشااااء وتنظااايم المجلاااا  5025

اليمنااااااااي للشاااااااافافية فااااااااي الصااااااااناعات 

 االستخراجية . 

 كاف. 

تعاااين الحكوماااة شخصاااية 

رفيعااااة المسااااتوا لقيااااادة 

 المبادرة. 

منفاااذ/ يخضاااع بموجاااب القااارار إلشاااراف 

 زراء. رئي  مجل  الو

 كاف. 
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تلتزم الحكومة بالعمل ماع 

المجتماااااااااااااع المااااااااااااادني 

والشاااااااااركات، وتنشااااااااائ 

مجموعااااااااااة أصااااااااااحاب 

المصاااااااااالح المشاااااااااتركة 

لإلشااااااراف علااااااى تنفيااااااذ 

 المبادرة. 

منفااذ / تاام إنشاااء المجلاا  اليمنااي للشاافافية 

 في الصناعات االستخراجية ويتكون من:

 ثالثة ممثلين للحكومة.  -

 ثالثة مثلين للمجتمع المدني.  -

 ثة ممثلين للشركات. ثال -

ثالثااااة ممثلااااين لمجلاااا  النااااواب  -

وهيئاااة مكافحاااة الفسااااد والجهااااز 

 المركزي للرقابة والمحاسبة. 

كااااااف، وآلياااااة التصاااااويت 

 جيدة. 

جدية وتفاعل المجل  اليمني للشفافية في الصناعات االستخراجية باعتباره يمثل مجموعة أصحاب المصالح  -5
 المشتركة. 

 كاف / غير كاف منفذ منفذ / غير المعيار

يتطلااااب ماااان مجموعااااة أصااااحاب 

المصااااالح المشااااتركة العماااال وفااااق 

خطة تحدد فيهاا الكلفاة وتتوافاق ماع 

المواعيااااااااد النهائيااااااااة لإلفصااااااااا  

والمصادقة المحاددة مان قبال الهيئاة 

 العالمية للمبادرة. 

 -غير منفذ/ لألسباب ااتية:

يعمااااااال المجلااااااا  دون خطاااااااط  -

 واضحة. 

ألعضاء وعادم التغييب المستمر ل -

 اكتمال النصاب القانوني. 

عدم انجاز التقارير في مواعيدها  -

ممااااا أدا لتعليااااق عضااااوية الاااايمن 

 لمرتين. 

 ال توجد ميزانية مالية كافية.  -

اخااذ المجلاا  قرضااا ماان شااركة  -

توتاااال، وهاااو ماااا يعناااي تعاااارض 

 للمصالح. 

 

 كاف.  منفذ.  لإلبالغ.  قياسية نماذج على االتفاق

 وعااة أصااحاب المصاالحةهاال مجم

 المتعاااددين راضاااية عااان اختياااار

الشاااااركة التاااااي ساااااتقوم بمطابقاااااة 

 األرقامو. 

غياااار كاااااف نفاااا  الشااااركة  منفذ. 

أنجااااازت التقاااااارير الثالثاااااة 

والثالاااث بالاااذات وقاااع معهاااا 

االتفاااق بحجااة ضاايق الوقاات 

والسااااابب الحقيقاااااي تبااااااطؤ 

المجلاا  فااي انجاااز التقرياار 

 في وقته المطلوب. 

 ر ومدته الزمنية: إعداد التقري -3

 كاف / غير كاف منفذ / غير منفذ المعيار

تقرير الشفافية يجب أن ال يكون مغطيا 

لمدة زمنية أقدم من السانة الثانياة اخار 

 سنة محاسبية مكتملة. 

غياااااااار منفااااااااذ كاااااااااان 

المفاااروض انجااااز هاااذا 

التقرياااااار نهايااااااة عااااااام 
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 م كحد أقصى. 5027

االتفاق علاى الفتارة  MSGيتطلب من 

 اسبية المغطاة في تقرير الشفافية. المح

غياار كاااف كااان المفااروض  منفذ. 

م 5024انجاااز تقرياار عااام 

 في هذا العام. 

 جودة التقرير : -4

منفذ / غير  المعيار

 منفذ

 كاف / غير كاف

تجميااع معلومااات عامااة / سااياقية 

متعلقااة بالصااناعات االسااتخراجية 

 . 

 كاف، منفذ. 

ن/ وصف اإلطار القانوني والقانو

النظااام المااالي الااذي يحكاام قطاااا 

 الصناعات االستخراجية . 

 كاف.  منفذ. 

نظرة عامة عن قطاا الصاناعات 

االسااااتخراجية متضاااامنا أنشاااااطة 

 االستكشاف. 

 كاف.  منفذ. 

يجب نشر المعلومات حول إسهام 

قطااااا الصاااناعات االساااتخراجية 

لالقتصاااد للساانة الماليااة المغطاااة 

 في تقرير الشفافية. 

 غير كاف.  ذ. منف

لم يتطرق إلى المسااهمة فاي النااتج المحلاي 

 اإلجمالي. 

يجب نشار إجماالي كمياات وقيماة 

اإلنتاااااج والتصاااادير فااااي الساااانة 

 المالية المغطاة في التقرير . 

 غير كاف منفذ. 

مااااا يخااااص كميااااات اإلنتاااااج خاصااااة وان 

التقارير الحكومية متناقضة وهناك غموض 

من خالل هذه كبير في اإلنتاج كما سيتضح 

الدراسااة، وإهمااال قطاااا المعااادن مااع إنااه 

يمثل ركيزة اقتصادية هاماة تحقاق إيارادات 

 للحكومة. 

الشركات الحكومية المنتجة للانفط 

 مشاركة في عمليات اإلفصا . 

 كاف.  منفذ. 

 أن مان الحكوماة تأّكادت هال

 باإلبالغو الشركات ستقوم

 كاف.  منفذ. 

 كافااة عاان اإلفصااا  تاام هاال

 والغااز للانفط دفوعات المادياةالم

 الشااركات إلااى ماان والتعاادين

 وذلااك )الماادفوعات( الحكومااة

 معهاا التعاقاد تام للشاركة التاي

 وإعاداد تقريار األرقاام لمطابقاة

 غير كاف.  منفذ. 

لم تفصاح الشاركات عان بعاض المادفوعات 

التاااي أعلنااات الحكوماااة تسااالمها وتضااااربت 

بعاض المادفوعات  أرقامها مع الحكومة فاي

 كما سيتضح من الدراسة. 
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منفذ / غير  المعيار

 منفذ

 كاف / غير كاف

 الشفافيةو مبادرة

 كافااة عاان اإلفصااا  تاام هاال

 والغااز للانفط اإليارادات المادياة

 تسالمتها الحكوماة التاي والتعادين

 للشركة) اإليرادات(الشركات  من

 لمطابقاة معهاا التعاقاد تام التاي

 مباادرة تقريار األرقاام وإعاداد

 الشفافيةو

 غير كاف.  منفذ. 

مياة عان مادفوعات لم تفصح الجهات الحكو

كبيااارة مثاااال ماااادفوعات الحمايااااة وغيرهااااا 

وأنكرت تسلم إيرادات أخارا كماا سيتضاح 

 من الدراسة. 

التحقااااق ماااان إجااااراءات التاااادقيق 

والتأكااااد لاااادا جهااااات اإلفصااااا  

 الحكومية والشركات. 

 -غير كاف لألسباب ااتية: منفذ. 

الجهاااز المركاازي اصاادر شااهادات تزكيااة -

قاات الااذي تحاادث للجهااات الحكوميااة فااي الو

م، عااان 5022فاااي تقرياااره السااانوي لعاااام 

اختالف البيانات المتعلقة ب نتاج النفط خالل 

العااااام بااااين تقرياااار وزارة الاااانفط وتقرياااار 

اإلدارة العامة للانفط باوزارة المالياة وبواقاع 

( برميل وهي كمية كبيرة 082. 422. 7)

 جدا. 

عااادم إرفااااق نساااد مااان تقاااارير اإلشاااراف -

رد الساانوي لموجااودات والمشاااركة فااي الجاا

 الشركات المنتجة للنفط. 

لم يتم الوقاوف علاى المساتندات والوثاائق  -

المؤيدة لصحة الكميات التي تم خصمها من 

إجماااااالي اإلنتااااااج مقابااااال المساااااتخدم فاااااي 

 العمليات والتغيير في المخزون. 

إظهار حصة الدولاة مان الانفط الخاام علاى -

 غير حقيقتها. 

ساااااا  العلميااااااة عاااااادم القيااااااام ب تباااااااا األ-

والموضااااااوعية فااااااي إعااااااداد الموازنااااااات 

 التشغيلية للشركات النفطية. 

القصور من قبل وزارة النفط والمعادن في -

الرقابة على مدخالت الشركات النفطية مان 

الماااااواد والمعااااادات وااالت والتجهيااااازات 

 المختلفة. 

لام يتضامن التقرياار السانوي لاوزارة الاانفط -

ت إلى انخفاض األسباب والمبررات التي أد

حصااة الحكومااة ماان الضااريبة الثابتااة هااذا 
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منفذ / غير  المعيار

 منفذ

 كاف / غير كاف

 العام على الغاز المسال وبنسبة هامة. 

استمرار تعاقد وزارة النفط والمعاادن ماع  -

شااركة المراجعااة الدوليااة )ديويلياات تااو ( 

م وذلاااااك لتنفياااااذ مهاااااام 2988مااااان عاااااام 

ومراجعااة نفقااات الشااركات النفطيااة العاملااة 

شاركة ممااا  (44فاي الايمن والبااالغ عاددها )

يعكااا  ذلاااك علاااى تنفياااذ تلاااك المهاااام علاااى 

شاااركة وحيااادة رغااام عااادم قااادرة الشاااركة 

المذكورة القيام بتغطية مراجعة نفقات كافاة 

تلك الشاركات وفاي المادة القانونياة المحاددة 

 النجاز تلك األعمال وبصورة منفردة. 

وبالنساابة لااوزارة الماليااة فقااد أشااار تقرياار 

 -الجهاز إلى األتي:

فصااااا  وسااااالمة العاااارض فااااي عاااادم اإل-

مجلاادات الحساااب الختااامي للموازنااة العامااة 

م عاان بعااض مكوناتااه 5022للدولااة للعااام 

ومن ذلك ضريبة األربا  المسددة عينا مان 

قبل الشركات النفطية المشاركة فاي اإلنتااج 

( دوالر وبمقابااال 49540494722بمبلاااغ )

 . ( برميل نفط خام4.222.025)

مكلفاااي قطااااا اساااتمرار مااانح كثيااار مااان  -

الخااادمات النفطياااة إعفااااءات مااان ضااارائب 

األرباااا  اساااتنادا إلاااى اتفاقياااات الشاااركات 

النفطيااة األم علمااا بااأن هااؤالء المكلفااين ال 

 يمسكون حسابات منتظمة. 

اسااااتمرار ظاااااهرة اإلعفاااااءات الجمركيااااة -

 النفطية. 

 المصالحة أصاحاب مجموعة هل

 الشاركة باأن المتعاددين مقتنعاة

أرقاااام  قااةبمطاب قاماات التااي

 مهمتهاا أدت والحكومة الشركات

 ما يرامو.  على

 غير كاف.  منفذ. 

ألنااه ماان ساامات أعضاااء المجلاا  التغيااب 

وتبااادل الااتهم وضااعف فهاام أهميااة التقااارير 

 للرأي العام. 

 عان تبايناات التقريار كشاف هال

 باااإلجراءات توصاايات وقااّدم

 معهاو الالزمة للتعامل

 كاف.  منفذ. 
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 االستفادة منه: نشر التقرير و -5

منفذ / غير  المعيار

 منفذ

 كاف / غير كاف

 مباادرة تقريار نشار تام هل

 :بطريقة الشفافية وتعميمه

 للجمهور.  متاحة -

 شاملة.  -

 مفهومة.  -

 غير كاف.  منفذ. 

نشااااار التقريااااار علاااااى موقاااااع وزارة الااااانفط  -

االلكترونااي وهااو غياار كاااف وبالتااالي لاام يساامع 

 عنه الجمهور كثيرا. 

لمجلاا  اليمنااي غياار فعااال وغياار مهااتم بنشاار ا-

التقاااارير علاااى نطااااق واساااع، وال يتفاعااال ماااع 

اإلعالم جيدا وعندما عقد مؤتمر إشاهار التقريار 

الثاااااني داخاااال وزارة الاااانفط منااااع الكثياااار ماااان 

 الصحفيين من الدخول. 

 تاام التااي الخطااوات مااا

 لالسااتفادة ماان اتخاذهااا

 التباينات ومعالجة الدرو 

 تنفياذ ساتدامةمان ا والتأكاد

 و الشفافية مبادرة

لاااي  هنااااك فاااي أدبياااات المجلااا  اليمناااي أياااة  غير منفذ

خطوات لالستفادة من التقريار، والجهاة الوحيادة 

التي درست التقرير هي تحالفنا )تحالف الشفافية 

فاااي الصاااناعات االساااتخراجية( الاااذي يحاااارب 

وبقااوة ماان بعااض أعضاااء المجلاا  وماان قااوا 

 الفساد ونهب الثروات. 

هاال تعلاام أعضاااء المجلاا  

 من مخرجات التقرير. 

أعضاااااء المجلاااا  ال يرغبااااون فااااي الااااتعلم وال  غير منفذ

االسااااتفادة، ومثااااال علااااى ذلااااك إهمااااال بعااااض 

المدفوعات الكبيرة رغم أنها وردت فاي التقريار 

الثااااني وإهماااال قطااااا التعااادين بحجاااة ضاااالة 

الماادفوعات مااع العلاام أن الفساااد العظاايم موجااود 

ت االستخراجية في اليمن، والكشف في الصناعا

عن بيانات مهما كانت ضئيلة يفضاح المفسادين، 

 -إضافة إلى ااتي:

عااادم انساااجام ممثلاااي المجتماااع المااادني وميااال  -

بعضااااهم لقااااوا الفساااااد وخاصااااة أن الحكومااااة 

الساابقة اساتبعدت إحادا المنظماات الفاائزة التااي 

كان يخشى مان إلماام ممثلهاا بخفاياا الانفط كوناه 

 و لجنة النفط في البرلمان. كان عض

ممثاااال وزارة الاااانفط لاااام يكلااااف نفسااااه عناااااء  -

مراجعااة تقااارير وزارتااه لاايالحظ ماادا تناااقض 

 األرقام. 

ممثااال وزارة المالياااة لااام يكلاااف نفساااه عنااااء  -

مراجعة تقاارير وزارتاه فاي النشارة اإلحصاائية 

والحسااااابات الختاميااااة لاااايالحظ ماااادا تناااااقض 

 األرقام. 
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يط والتعاااون الاادولي، لاام ممثاال وزارة التخطاا -

يكلاااف نفساااه عنااااء مراجعاااة كتااااب اإلحصااااء 

السااانوي الصاااادر مااان وزارتاااه لااايالحظ مااادا 

 تناقض األرقام. 

ممثاال البرلمااان لاام يكلااف نفسااه عناااء مراجعااة  -

تقارير لجنة التنمية والنفط ليالحظ مادا تنااقض 

 األرقام والفساد الذي تتحدث عنه. 

والمحاسابة لام  ممثل الجهاز المركازي للرقاباة -

يكلف نفسه عناء مراجعة تقارير الجهاز السنوية 

حاااول أداء الحكوماااة الماااالي واإلداري لااايالحظ 

 الفساد ومدا تناقض األرقام. 

ممثل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لم يضيف  -

وجااوده شاايئا فتاارك مااان يحضاار نيابااة عناااه. . 

واكتفااى بالكتابااة فااي ساايرته الذاتيااة أنااه عضااو 

  المجل .

ممثلو الشاركات عطلاوا أعماال المجلا  حتاى  -

ال تصدر قرارات تفصيلية بحجة السرية ليتضح 

أنه منذ ثمان سنوات والتقارير الحكومية تسارب 

معلومات عان فسااد هاذا القطااا وارتفااا الكلفاة 

 ومنع مصلحة الجمارك من مراقبة التصدير . 

نشاار تقرياار ساانوي وتقياايم 

 جودة التقرير

ء المجلاا  ال يعااون أهميااة ذلااك واألمانااة أعضااا غير منفذ

العامة لي  لاديها القادرات وال اإلمكانياات وكماا 

اتضاااح مااان التعامااال ماااع التقريااارين الساااابقين، 

وتتحاول التقاارير إلاى محاولاة لتبايض صاافحات 

 الفساد في هذا القطاا 

 يفترض أن يتسم بها. الخالصة أن التقرير الثالث من خالل العرض السابق يفتقر كثيرا للشفافية التي  

 االستنتاجات:
أن الصاااناعات االساااتخراجية نشااااط اقتصاااادي هاااام يساااري علاااى الااانفط والغااااز والمعاااادن واألساااماك  -2

 والغابات، وإيراداتها قابلة للنضوب بحسب االحتياطيات الممكنة. 
 ن. يعد اليمن بلد منتج صغير لبعض الصناعات االستخراجية، ومنها النفط والغاز وبعض المعاد -5
 يزداد استهالك العالم من الصناعات االستخراجية وخاصة المعادن مما يجعل منها إيرادات واعدة.  -7
تحتكم اليمن على ثروات معدنية باحتياطيات مؤكدة تمكن مان تحقاق إيارادات هاماة لالقتصااد المحلاي   -4

 وللخزينة العامة لو أحسن استغاللها. 
حا  في اليمن مع عدم االنتقال إلاى مرحلاة اإلنتااج يكشاف استمرار االستكشاف في مناجم الذهب والن  -2

 هشاشة الرقابة الحكومية على أنشطة الشركات اإلنتاجية. 
 إن النشاط اإلنتاجي في قطاا المعادن في اليمن ال زال ضعيفا وال يعبر عن اإلمكانيات الهائلة الواعدة.  -2
ه نحاااو االساااتثمار فاااي الصاااناعات تتاااوافر الكثيااار مااان الفااارص والمغرياااات التاااي تشاااجع علاااى االتجاااا -0

 االستخراجية في اليمن. 
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 يعد الفساد اافة التي تهدد وتعرقل االستثمار الجاد في اليمن.  -8
يعترف كثير من المسؤولين في اليمن بوجود الفسااد وآثااره الضاارة  ولكانهم ال يتجارؤون علاى وضاع  -9

 الحلول الجذرية الجتثاثه. 
الهادفاة لتشاجيع االساتثمار فاي قطااا الصاناعات االساتخراجية  أصدرت اليمن العديد من التشاريعات -20

 ولكن تظل فجوة التطبيق الكبيرة هي المشكلة. 
 لم يتم إصدار قانون للنفط والغاز مثل ما أصدر قانون المناجم والمحاجر .  -22
ي وجه مجل  النواب الحكومة أكثر من مرة بما يجب أن تقوم به لمواجهة المشاكل الكبيرة التي يعاان -25

منهااا قطاااا الصااناعات االسااتخراجية وبالااذات الاانفط والغاااز. . ولكاان دون أن يتااابع تنفيااذها ويحاسااب 
 المقصرين. 

 تجربة شركة هنت وشركة توتال فيما يخص الغاز نموذج صارخ للفساد.  -27
إن عقود النفط بحاجة للدراسة والمقارنة مع ما ينفذ وهو ما يصاعب القياام باه فاي ظال عادم الشافافية  -24

 ائدة. الس
إن ضرب أنبوب النفط تعبير عن القبضة الرخوة للحكومة وعجز الجي  واألمن عن حماية المصالح  -22

 الوطنية. 
يااة إدارة عائاادات الصااناعات  EITIمبااادرة الشاافافية فااي الصااناعات االسااتخراجية  تهاادف -22 إلااى تقو 

أجل تقليل ظاهرة الفساد االستخراجية، وخلق جو من الشفافية في نقل المعلومات بين أبناء المجتمع من 
 وتوزيع الثروات على أبناء الشعوب

 إلى مبادرة الشفافية وأصدرت التشريعات المطلوبة للتنفيذ تحت ضغوط المانحين.  أنظمت -20
فشل المجل  اليمني للشفافية في الصناعات االستخراجية في القيام بمهامه والمتمثلة ب صادار تقاارير  -28

 وقد علقت عضوية اليمن لمرتين في المبادرة. للشفافية في أوقاتها المحددة، 
المجلاا  اليمنااي للشاافافية فااي الصااناعات االسااتخراجية ثالثااة تقااارير للشاافافية عاان األعااوام  أصاادر -29

 م، ولكنها ذات شفافية وجودة منخفضة. 5022 -5002
الصاناعات تمثل اإلدارة غير الرشيدة في اليمن العقباة الكاأداء أماام أي محاولاة لالساتفادة مان ماوارد  -50

 االستخراجية. 
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 التوصيات:
يتطلب األمر في اليمن وضع االستراتيجيات الكفيلة بحسن استخدام الصناعات االستخراجية، واستخدام  -2

 اإليرادات المتأتية منها في عمليات التنمية المستدامة. 
اإلمكانيات لهم بما على الجهات الحكومية تشجيع األفراد في اليمن للتوجه نحو التعدين الحرفي وتوفير  -5

 يشجع قيام صناعات حرفية وتوفير فرص عمل. 
 سرعة إصدار قانون للنفط.  -7
تشاكيل تكتال شاعبي يعمال علاى الضاغط علاى الحكوماة والشاركات لتصاحيح االخاتالالت المنتشارة فااي  -4

 قطاا النفط والغاز والمعادن. 
 في قطاا الصناعات االستخراجية.  تفعيل قانون الحصول على المعلومات بما يؤدي إلى شفافية البيانات -2
نشر االتفاقيات الموقعاة ماع الشاركات وفقاا لتوجيهاات رئاي  الاوزراء، والضاغط علاى الحكوماة لنشار  -2

 االتفاقيات السابقة وإزالة السرية عنها. 
علااى المجلاا  اليمنااي للشاافافية فااي الصااناعات االسااتخراجية إصاادار تقااارير أكثاار شاافافية، ونشاار كاال  -0

 نطاق واسع للرأي العام. التقارير على 
البحث عن عقود واتفاقيات النفط والغاز ودراستها بشكل معمق ومقارنتهاا ماع اإليارادات التاي حصالت  -8

 عليها الحكومة لمعرفة مدا االلتزام بهذه االتفاقيات. 
 تشجيع األشخاص الذين لديهم معلومات عن هذا القطاا لكشفها لمعرفة الخفايا بداخله.  -9
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 الباب الثاني

 اعات االستخراجية في اليمنإيرادات الصن 
 مقدمة:

تعد موارد الصناعات االستخراجية ذات أهمية كبيرة لالقتصاد اليمني بصفة عامة وللخزينة العامة للدولة بصفة 
خاصة، حيث يعد اليمن أفقر دولة في المنطقة، لي  ألنه ال يمتلك الموارد التي تمكنه من تحقيق تنمية مساتدامة 

ة الحكوميااة والخاصااة ماان سااوء فااي اإلدارة والنتشااار حاااالت الفساااد السياسااي واإلداري باال لمااا تعانيااه األجهااز
والمالي. .   ولظاهرة حمل السال  واإلرهاب، مما جعل مان الايمن بلادا طااردا لالساتثمار بصافة عاماة وعازز 

لاي علاى ماوارد مواقع الفساد فيه. وبسبب ذلك فقد تحاول الايمن إلاى بلاد أحاادي الماورد نظارا لالعتمااد شابه الك
الصناعات االساتخراجية، والتاي تاأتي فاي غالبيتهاا مان الانفط المناتج فاي ماآرب، وشابوة، وحضارموت، والتاي 

 تعاني من حاالت عدم االستقرار والذي أصبح جليا في السنوات األخيرة أكثر من أي وقت مضى. 

لنشااط االقتصاادي فاي ظال عجاز ولذا ف ن هنااك حساساية كبيارة تجااه أياة تغييارات أو تصارفات تقاع فاي هاذا ا
الجهات الحكومية األخرا في تعديل هيكلية االقتصاد وهيكلية موارد الخزانة العاماة للدولاة وخاصاة الضارائب 
مما يترتب عليه أزمات اقتصادية متكررة. و من المعروف أن الضرائب تمثل خيارا أساسيا في الدول المتقدماة 

لفساد في اليمن وعجز اإلدارات الضريبية عان القياام بمهامهاا أضاعف دور لتمويل موارد الخزانة العامة، لكن ا
 هذه الموارد في الخروج من أحادية المورد "النفط". 

فهذا طالب رئي  مصلحة الضرائب أحمد أحماد غالاب، برفاع الادعم عان المشاتقات النفطياة ساريعاً، ألن الابالد 
َمة على كارثة اقتصاادية حقيقياة إذا لام يرفاع الادعم، غير قادرة على االستمرار في تحمل تكلفته، وأن الي من مقد 

وأشار إلى أن  الوعاء الضريبي في اليمن كبير لكن ما يجارا تحصايله ضائيل. . ! وذكار  أسابابا عديادة لتادنى 
الحصاايلة الضااريبية، كااالتهرب الواسااع ماان الضاارائب دون أي مكافحااة، وعاادم الصاارامة فااي تطبيااق القااوانين، 

قبل بعض مؤسسات الدولة وأجهزتها، وبقاء بعضها خارج نطاق الخضوا للنظام الضريبي،  وبشكل خاص من
ملياااون دوالر(، ومتناااازا عليهاااا لااادا  575بلياااون لاير ) 20وذكااار أن حجااام المتاااأخرات الضاااريبية، بلغااات 

 (. 79المحاكم)

ن سانة مان سياساات فاشالة لي  بالجديد، بل بدء ماع ثالثاة وثالثاي النفط إن قضية اعتماد االقتصاد على إيرادات
وفاساادة اتبعهااا النظااام السااابق فااي عهااد علااى عبااد هللا وصااالح، وحتااى مااا قباال الوحاادة عناادما طبقاات نظريااات 
اقتصادية فاشلة في عهد الحزب االشتراكي في الجنوب ونظرية رأسمالية مشوهة في الشمال مماا أدا إلاى هاذا 

ينذر بمخاطر كبيرة في المستقبل على االستقرار المجتمعي ما  التراكم السلبي في أداء االقتصاد اليمني، وهو ما
لاام يااتم الباادء باا جراءات اقتصااادية ناجعااة تعماال علااى إحااداث تنميااة شاااملة مسااتدامة تسااتفيد ماان كافااة المااوارد 

 والطاقات المتاحة. 

 النفط إنتاج يادةز أدت تسعينيات القرن العشرين كانت الهوة تتسع والكارثة تتنامى، فقد من الثاني النصف وفي
 إلى والزراعة النقدية التحويالت ال مركزي، تدفعه اقتصاد من الدولة تحول إكمال العالمية إلى أسعاره وارتفاا
بالنخباة، ولهجارة العدياد مان  الخاصاة المحساوبية شابكات لادعم الدولاة دخال يستخدم الطاقة لتصدير نمط موجه

 (. 80زعماء القبائل إلى صنعاء)
ت هنا أن الحاكم الفرد خالل هذه الفترة من تاريد اليمن قد عمل على تشجيع المزاوجة بين السالطة واألمر الملف

والمال بغرض تمتين موقفه والبقاء في السلطة بل وحتى طمو  االنتقال إلى توريث الجيال الثااني مان األسارة، 
ن الثمن المال العام وأول المتضاررين ولذا سهل للتجار اجتيا  السلطة للتشريعية وللمشايد اجتيا  التجارة، وكا

ماان القطاعااات اإلنتاجيااة قطاااا الصااناعات االسااتخراجية، حيااث نماات فيااه شااركات وأسااماء ووصاال األماار إلااى 

                                                           
79 - alyemeni. com/news36606. html#sthash. Jp7YguKY. dpuf-http://www. almashhad2014-5-7- 

هااو ، سابتمبر  تشااتام للصاراا، تقريار العالمياة الماال واألساباب رأ  وهاروب كننمنات، الايمن الفسااد وجين دجنورث وليوني سلزبري وبيتر هيل جيني - 80

 .  م0202
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الحصااول علااى قطاعااات نفطيااة وأبااار إنتاجيااة، وتضااخمت كلفااة اإلنتاااج بشااكل كبياار، وأصاابحت وزارة الاانفط 
 القطاا.  والمعادن مجرد مطية لتمكين قوا الفساد من هذا

وسوف نتطرق في هذا الباب لتفصيل كامال عان إيارادات الصاناعات االساتخراجية فاي الايمن وأهميتهاا للنااتج  
المحلي اإلجمالي والجهات المسؤولة عنها إنتاجا وتحصيال، وأنواا هذه اإليرادات والمبالغ المحصلة خالل فترة 

ة، وكذا االختالفات بين بيانات الجهات المطلوب منا م، بحسب البيانات الموثوقة المتاح5025 -5002الدراسة 
تحقياق الشافافية فاي هااذه الصاناعة ساواء كانات جهااات حكومياة آم شاركات، وسايتم إظهااار حااالت الفسااد التااي 

 برزت من خالل البيانات وتقارير الجهات المختلفة. 
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 الفصل األول

 مدخل إلى إيرادات الصناعات االستخراجية
 توطئة:  

ط إيرادات هذه الصناعة بصفة عامة بالكميات المنتجة منها واألسعار العالمية السائدة وخالل فترة الدراساة ترتب
م، حصلت تغييرات في هذه المعايير سواء بالزيادة أو النقص وظهر ذلك جليا في أسعار الانفط 5025 -5002

 الخام والكميات المنتجة منه. 
الصانعة لهذه اإليرادات والدور المنااط بهاا وأهمياة أن تقاوم بهاذا الادور ولكن ذلك ال يعني تجاهل دور الجهات 

على الشكل المطلوب، بحيث يتم ضمان تحصيل وتدفق اإليارادات مان الشاركات المنتجاة إلاى أوعياة التحصايل 
دون زياادة أو نقصاان، الن النقصااان معنااه أن ماوارد البلااد تاذهب إلااى جياوب الفسااد دون وجااه حاق وانتقاصااا 

وق وطن وشعب، وحرمان أجيال كاملة من التمتع بثرواتها لمصالحة قلاة فاسادة اساتطاعت أن تسايطر علاى لحق
مفاتيح السلطة وتتلهف لسلب أموال ليست مان حقهاا، وأماا الزياادة فتعناي أن هنااك عجاز وقصاور فاي تخطايط 

مهااا مصااالحها فااي األول اإلياارادات وفهاام واقااع هااذه الصااناعة واالكتفاااء بمااا تقولااه الشااركات المنتجااة التااي يه
واألخير، إضافة إلى أن ذلك قد يخفي حاالت فساد، ويصير الهدف ذر الرماد في العيون، وأشبه ما يكون بحمل 
الثعلب للمسبحة عندما يشاهد قطيع الدجاج، والذي هو هنا المفسدون المحليون الراغبون بتحقيق الثراء على أي 

 الموارد واالكتفاء باللقمة المغمسة بالهوان ودور التابع الذليل.  شكل كان وبأسرا ما يمكن مهما كان نزيف
والمعروف انه )انضم عدد كبير من شركات األسواق الناشئة إلى عداد الشركات الكبرا فاي العاالم، وأصابحت 

وهو  تتمتع بنمو متسارا، لكن هذه الشركات ما زالت متخلفة عن نظيراتها األكثر رسوًخا فيما يتعلق بالشفافية،
 200القصور الذي يمكن أن يحول دون أن تصبح شركات عالمية رائدة حّقًا فاي مجاالتهاا، وباالنظر إلاى أكبار 

بلااًدا لألسااواق الناشاائة، وجاادت منظمااة الشاافافية العالميااة أن متوسااط مسااتوا  22شااركة متعااددة الجنساايات ماان 
حااول  5025قيااا ، وجااد تقرياار درجااات، وباسااتخدام نفاا  طاارق ال 20درجااة فقااط ماان  2. 7الشاافافية فيهااا 

ا أن متوسط مساتوا الشافافية  درجاة. وبينماا كانات واحادة مان كال خما  شاركات  0. 4الشركات األكبر عالمّيً
درجاات، فا ن أقال مان النصاف بقليال مان  2متعاددة الجنسايات فاي األساواق الناشائة ساجلت مساتوا أعلاى مان 

ه النتاائج القلاق العمياق لادا القاائمين علاى إدارة تلاك الشركات العالمية حقق ذات المساتوا، ويجاب أن تثيار هاذ
 (. 81الشركات، والمستثمرين فيها، والحكومات والمواطنين في البلدان التي تعمل بها()

فيا ترا هل الشركات العاملة في اليمن في قطاا الصناعات االستخراجية وبالذات النفط والغاز تتمتع بالشافافية 
 هر من خالل هذه الدراسة. وعلى أي مستوا وهذا ما سيظ

 

 كم تسلمت الحكومة اليمنية من عوائد النفط والغاز:
المؤكد أن الحكومة اليمنية قد تسلمت الكثير من إيرادات الصاناعات االساتخراجية بالنسابة لحجام النااتج المحلاي 

ه ونسابة كبيارة مان اإلجمالي خالل فترة سنوات الدراسة، وبالذات النفط والغاز، حيث ظلت تمثل نسبة هامة منا
 موارد الدولة وتعتمد عليها الخزينة العامة أكثر من غيرها من الموارد األخرا. 

 أوال: قطاع النفط والغاز:
قبل التطرق إلى هذه البيانات نورد هذه المالحظات من الشركة المحاسبية هارت جاروب والشاريك المحلاي لهاا 

ة المطابقة للتقرير األول للشافافية فاي الصاناعات االساتخراجية )فيجن لالستشارات المحدودة(، التي قامت بعملي
 تاوفير فاي المشااركة الحكومياة الجهاات علاى يتوجب الشفافية، مبادرات في المصادقة متطلبات إلى }بالرجوا
 وبناء علياه المطابقة، عملية لغرض المقدمة البيانات تدقيق تم قد إذا فيما يؤكدون الحسابات من مدققي تأكيدات
 تأكيد{.  أي نتلق لم أننا إال التأكيدات، هذه مثل بتوفير الجهات الحكومية مطالبة تمت

                                                           
أكتوبر  57،أهمية الشفافية بالنسبة للشركات في األسواق الناشئة ،منسق اإلعالم االجتماعي واالتصال بمركز المشروعات الدولية الخاصة، جون كستر - 81

-http://www. cipe-arabia. org/index. php/publications/blog/1216-why-transparency-matters-forم،) 5027
emerging-market-companies) . 

http://www.cipe-arabia.org/index.php/publications/blog/1216-why-transparency-matters-for-emerging-market-companies
http://www.cipe-arabia.org/index.php/publications/blog/1216-why-transparency-matters-for-emerging-market-companies
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وبالتااالي فبيانااات التقرياار األول المقدمااة ماان الحكومااة تحتماال الصااحة والخطاااء كونهااا غياار مراجعااة ماان جهااة 
أنظمات إليهاا الايمن  الشافافية التاي ( الخااص بمباادرة5رقام ) مراجعة تؤكد صحتها، وهو ما يعد مخالفا للمعيار

 . والمفروض االلتزام بمعايرها كاملة، ودقة البيانات تعد تعبيرا حقيقيا عن جودة التقرير وشفافية اإلفصا 

وفي التقرير الثااني للشافافية حصالت شاركة المطابقاة هاذه علاى خطاباات التأكياد مان الجهااز المركازي للرقاباة 
دققة لمعظم جهات اإلفصا  إال إنها أوصت المجل  اليمني للشفافية والمحاسبة وعلى نسد من القوائم المالية الم

فااي الصااناعات االسااتخراجية بااأن يقااوم بالتنساايق مااع الحكومااة اليمنيااة لعماال مراجعااة مسااتقلة لالختالفااات فااي 
البيانااات المقدمااة ماان وزارة الماليااة والمؤسسااة اليمنيااة العامااة للاانفط والغاااز والبنااك المركاازي اليمنااي وتحديااد 

 ألسباب التي أدت إلى ظهور مثل هذه االختالفات وان تتحقق الحكومة من عملية المطابقة بين الجهات. ا

إدارة  –ففي هذا التقرير لم تقدم كل الجهات الخاضعة لإلفصا  الخطابات والقوائم حيث امتنعات وزارة المالياة 
قاوائم المالياة المدققاة، كماا امتناع البناك إيرادات النفطية ومصالحة الضارائب وشاركة الغااز اليمنياة عان تقاديم ال

المركزي اليمني ومصافي عدن عن تقديم القوائم المالية المدققة وخطابات التأكيد مان الجهااز المركازي للرقاباة 
والمحاسبة، وباإلضافة إلى ظهور االختالفات في بيانات الجهات المشار إليها أعاله فأنه يمكن القول أن بياناات 

فتقر إلى الجودة والشفافية الالزمة لالعتداد به كتقرير يكشف عن التدفقات والمقبوضات من قطاا هذه التقرير ت
م، كمااا انااه ماان المؤكااد أن المجلاا  اليمنااي لاام يقااوم بتنفيااذ هااذه التوصااية 5020 -5008الاانفط خااالل األعااوام 

 بالشكل الذي يحقق األهداف التي قام من أجل ها. 

ة للمجل  اليمني في التقرير الثاني بان ينسق ماع الجهااز المركازي للرقاباة ومن ضمن توصيات شركة المطابق
والمحاسبة قبل البدء في عملية المطابقة الثالثاة بشاكل أكثار فعالياة للتأكاد مان االلتازام بمتطلباات معاايير مباادرة 

هاذا المتطلاب الشفافية في مجال الصاناعات االساتخراجية، وذلاك لغارض إعطااء الجهااز الوقات الكاافي لتاوفير 
ومن ناحية أخرا توفير الوقت الالزم لشركة المحاسبة للنظر والتحقق من التحفظات الواردة في تقارير المدقق 

 المستقل لهذه الجهات واإلجراءات المترتبة على هذه التحفظات. 

رت وكماا هاي عااادة المجلا  فقااد ضارب بالتوصاية ومااا سابقها عاارض الحاائط. .   وتشاير شااركة المطابقاة هااا
جروب إلى تقرير التدقيق للجهاز يوضاح إن عملياة التادقيق تمات وفقاا لمانهج العمال الرقاابي بالجهااز ومعاايير 
التدقيق المتعارف عليها، وقد ظهرت مالحظات خطيرة تنسف البيانات الواردة فيه كونها طالت جهات هامة في 

 -عملية اإلفصا . . وكااتي:
القاوائم المالياة المقدماة غيار مكتملاة وغيار موقعاة وال  –سابات النفطية إدارة الح –وزارة النفط والمعادن  -

 يوجد تقرير مدقق الحسابات المستقل. 
قادمت الكمياات فقاط ولام تقادم البياناات. . وبالتاالي لام يتطلاب ذلاك  –إدارة الغاز  –وزارة النفط والمعادن  -

 تسليم خطابات التأكيد. 
القاوائم المالياة غيار موقعاة ولام ترفاق بـاـتقرير مادقق حساابات  –فطية إدارة اإليرادات الن –وزارة المالية  -

 مستقل. 
تتضمن القوائم المالية المقدمة قائمة الدخل والنفقاات )صافحتان( وال  –مصلحة الضرائب  –وزارة المالية  -

 يوجد تقرير مدقق الحسابات المستقل. 
. عاادا شاركة كاي إن أو سااي الكورياة التااي  أماا بالنسابة للشااركات اإلنتاجياة فقااد التزمات بماا طلااب منهاا. -

 رفضت تقديم خطاب التأكيد. 
الصادر من الجهاز المركازي للرقاباة والمحاسابة بشاان البياناات الصاادرة مان  0242ويقول خطاب التأكيد رقم 

ة المصاادق م تنفيذا لمتطلبات مبادرة الشفافية )فأننا نوضاح باأن البياناات الماليا0200وزارة المالية للسنة المالية 

عليها من قبال وزارة المالياة الخاصاة بقيماة مبيعاات الانفط الخاام الخااص بالحكوماة وقيماة مبيعاات الانفط الخاام 
الخاااص بالمؤسسااة اليمنيااة العامااة للاانفط والغاااز والقيمااة المحسااوبة لكميااات الاانفط المحااول للمصااافي وذلااك ماان 

اا غاارب عياااد والبااالغ أجماليهااا خااالل الساانة الماليااة قطاااا باسااتثناء قطاا 00القطاعااات اإلنتاجيااة البااالغ عااددها 

لاير فااي حااين اظهاار حساااب ختااامي الموازنااة العامااة للدولااة إجمااالي عائاادات  01001112110121122م 0200
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لاير حياث ان  01020121211211011م بمبلغ 0200النفط والغاز المعد من قبل وزارة المالية عن السنة المالية 

 سئولة عن صحة وسالمة تلك البيانات(وزارة المالية هي الم

ويظهر الجدول التالي ما تسلمته الحكومة خاالل فتارة الدراساة، وهاي المباالغ التاي أظهرتهاا الحساابات الختامياة 
 للموازنة العامة للدولة، مع وضع خانة خاصة لإلشارة إلى ما نهبته قوا الفساد. 

ما ذهب لقوى  امية للموازنة العامة للدولة باللاير( إيرادات النفط بيانات الحسابات الخت0جدول رقم )

 ما تسلمته وزارة النقط ما تسلمته وزارة المالية العام الفساد

 ييي ---   ٧٧٧,١٢٥,٥٥٥,٧٥٢ 2111

 ييي --- ٥,٥٨١,٢٢٢,٧٧٥,٤١٦ 2111

 ييي 0769077977571 ٢٧٢,٢٦٥,٤٨٥,٢٨٤ 2111

 ييي 3779075817158 ٥,١٥٥,٢٧٢,١٥٧,٤٦٢ 2119

 ييي 1771676117977 743763370137311 2119

 ييي 1757477177579 ٥,٥٥٢,١٧٥,٤٢٧,٥٧٥ 2101

 ييي ٢،٨٥٦،٢٢٨،٥٧١ ٥,٢٢٤,١٥٤,٧٥٥,٧١٤ 2100

 ييي ٥٥,٥٥٦,٢١٢,٥٥٧ ٥,٥٧٥,٧٧٧,٤٧٤,٦٥٧ 2102

 ييي 14771378737578 087461758970887013 اإلجمالي

 م. 5025، 5022، 5020، 5009، 5000للدولة ، المصدر: الحسابات الختامية للموازنة العامة
 * ووو العالمات الثالث مصدرها خطاب استقالة وزير النفط والمعادن المستقيل أحمد دار . 

والمالحظ برغم قلة دقة البيانات كما سيتضح من خالل هذه الدراسة تسلم الحكومة مبلغ يتجاوز الثمانياة عشار  
م، وبحسب المعطياات 2982يرة، مع العلم أن إنتاج النفط في اليمن بدء عام تريليون لاير خالل هذه المدة القص

استطاعت  -كما أوردت إحدا الدراسات  -ف ن قوا الفساد تنهب حصة منه وعلى سبيل المثال ف ن شركة هنت 
الحصول على العقد نتيجة لقيامها بتخصيص مليون دوالر كرشوة للنافذين في النظاام الساابق ماع تخصايص ماا 

مان قيماة العقاود للرشااوا، ودفاع مبلاغ مائاة ألاف دوالر لكال عضاو مان أعضااء لجنااة  %22إلاى  %20باين 
من  %20الخبراء المناط بها إعداد التقارير عن أوضاا وعروض الشركات المنافسة، إضافة إلى مبالغ أكبر و

 (.  82أربا  الشركة لكل من الوزير والقيادات الفاعلة في الوزارة)

ج غيض من فيض خفايا النفط في اليمن فعندما قررت الحكومة التمديد لشركة هنت تم إدخال شريك وهذا النموذ
وبمقابل مالي قدره خمساة وأربعاين ملياون دوالر، تادفع علاى  %22جديد هو شركة كرست اإلماراتية وبنسبة 

الطريقة الملتوية الغرض  قسطين يدفع األخير بعد عام. ويقول تقرير برلماني أن بيع الحكومة لهذه الحصة بهذه
( 27بالقطااا )  منه التهرب من مساءلة المجل  لها مثلها مثل بيع جزء من حصة الشركة اليمنية تحت التأسي

 (. 83مما يدل على عدم شفافية تعامل وزارة النفط والحكومة مع مجل  النواب)

 -م؛ اآلتي:1115عام مما ورد في تقرير اللجنة البرلمانية عن مراجعة الحسابات الختامية لل
(دوالر أمريكاي طبقاا لالتفاقياة الموقعاة 000. 000. 22عدم قيام وزارة النفط والمعاادن بتحصايل مبلاغ ) -

م.  وعاادم إلاازام شااركة توتااال بتسااوية المبااالغ المعلقااة بحسااب تقااارير 2992مااع شااركة توتااال فااي إبرياال 
 ( دوالر. 825. 908. 92المراجعة بمبلغ )

( بمبلاااغ 27مااان حصاااة الشاااركة اليمنياااة تحااات التأساااي  فاااي قطااااا ) %20ياااع قياااام وزارة الااانفط بب -
( دوالر وبعااد 20( دوالر أمريكااي حاادد سااعر البرمياال المباااا فااي باااطن األرض بمبلااغ )2742554908)

الضغوط التاي مارساها المجلا  قامات الحكوماة ممثلاة باوزارة الانفط بتوقياع اتفاقياة إعاادة تناازل بالحصاة 
( دوالر بماااا يعاااادل 5044054542لماااذكور مقابااال قياااام الاااوزارة بااادفع مبلاااغ )المباعاااة فاااي القطااااا ا

( لاير مع العلم ان الشركتين قد حصلتا من الحصة المباعة لهماا خاالل فتارة ساريان 7482245504000)

                                                           
 . وعقود الصناعات االستخراجية في اليمننبذة عن اتفاقيات ، الفصل الرابعد راجع الباب األول من هذه الدراسة، للمزي - 82

 00، 0(، مرجع سبق ذكره، ص28تقرير لجنة التنمية والنفط والثروات المعدنية حول أوضاا القطاا النفطي رقم ) - 83
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( دوالر وبهاذا يكاون قاد 248224920( برميال بقيماة )4204025االتفاقية علاى كمياة مان الانفط قادرها )
( دوالر مخالفة بذلك 2444094222وإعادة التنازل خسارة تكبدتها الخزينة العامة بمبلغ ) ترتب على البيع

 توصيات المجل  المقرة بهذا الشأن.

إن ما نقلته اللجان البرلمانية في هذه التقارير، ومن رد وزارة النفط والمعادن نموذج للفساد العظيم المستشاري 
في هذه القضايا إلى األجهزة العدلية خاصة وأن اليمن قد خسرت  وكان يفترض بالمجل  إحالة كل المتورطين

مبالغ كبيرة كتعويضات للشركات ومصاريف الدعاوا والتحكيم في باري ، ولكن األمر لم يفت بعد فمثل هذه 
 القضايا حق عام ال يسقط بالتقادم. 

قاباة والمحاسابة إذ قاال فاي تقرياره وال يتأتى تحديد دقيق لفشل هذه الوزارة إال عن طريق الجهاز المركازي للر
رغام مارور أكثار مان عشارين عاماًا علااى م: "5000عان مراجعاة الحساابات الختامياة للموازناة العاماة للدولاة 

اكتشاااف وإنتاااج الاانفط فااي بالدنااا ومااا تاام صاارفه علااى نفقااات التاادريب والتأهياال للكااوادر العاملااة بااوزارة لاانفط 
التابعااة لهااا . . إال أن أعمااال الرقابااة واإلشااراف والمراجعااة ألداء  والهيئااات والمؤسسااات والشااركات النفطيااة

 ". الشركات النفطية العاملة في القطاعات النفطية الزالت ضعيفة

وبعد شركة هنت كان على الاوزارة االساتعداد لتسالم قطااا المسايلة ولكان عادم المبااالة أدا بالجهااز المركازي 
م  إنااه ال توجااد لاادا الااوزارة حتااى تاريخااه أي ترتيبااات 5020عااام للرقابااة والمحاساابة للقااول فااي تقريااره لل

( المسيلة من شركة نكسن بتـروليم يمن والمفترض أن 24موضوعة أو آلية محددة الستالم القطاا النفطي رقم)
تقاااوم بتساااليمه الشاااركة الماااذكورة للدولاااة نتيجاااة النتهااااء اتفاقياااة المشااااركة فاااي اإلنتااااج والتاااي تنتهاااي فاااي 

م ، األمر الذي سيؤثر سلباً على عملية انتقال إدارة وتشغيل القطااا مان الشاركة الماذكورة إلاى 20/25/5022
 الجانب الحكومي واستمرار تشغيله بذات الكفاءة والفاعلية. 

وبالنسبة لهذا القطاا فقد كاان لتحاالف الشافافية فاي الصاناعات االساتخراجية ساابقا فاي الوقاوف ضاد محااوالت 
يديان نيكسن ووجه رسائل للحكومة بهذا الشأن، ونتيجاة لعادم اساتجابة مجلا  الناواب لطلباات التمديد لشركة كن

 التمديد فقد تسلمت الحكومة القطاا في وقته. 

لم تخطط وزارة النفط والمعادن جيدا لتسلم القطاعين النفطيين السابقين فهل يا ترا هناك استعدادات جيدة منهاا 
ثل تكاوين شاركة واحادة لالستكشااف واإلنتااج تتسالم كال القطاعاات وياتم تاوفير لتسلم القطاعات األخرا. . و م

الموارد الالزمة لها واإلدارة ذات الكفاءة بحياث تاتمكن مان االساتمرار فاي تاوفير الماوارد التاي تحتاجهاا الايمن 
 والخزينة العامة للدولة سؤال بحاجة لعمل مخطط جاد. 

تهام للوزارة بعدم االستفادة من تقارير لجان الجرد السانوي إذ إنهاا ال م اال5020كما يوجه تقرير الجهاز للعام 
تقوم ب لزام الشركات النفطية بمعالجة العديد من المالحظاات واالخاتالالت القائماة والاواردة بتقاارير المختصاين 

ن عاام إلاى المشاركين في أعمال الجرد السنوي للمواد من تلك الشركات، والتي تعد تلك المالحظات متكررة ما
 . آخر دون القيام بمعالجة ذلك

إذا ماا الفائادة ماان تشاكيل لجااان للجارد وتحماال تكااليف هااذه اللجاان وقيامهااا بالعمال وإعاادادها التقريار إذا كاناات 
 سينتهي الحال بعملها إلى األدراجو اإلجابة انه الفساد الذي يدمر كل النظم والقيم. 

 
 ثانيا: قطاع المعادن:

من القطاعات االقتصادية الواعدة في اليمن كما تشير الدراسات ومنها تقرير البنك الدولي وكماا يعد هذا القطاا 
ورد مان ساابق، األمار الاذي يسااعد علااى تحقياق ماوارد هاماة للخزيناة العامااة وفاي الوقات نفساه تنمياة ثااروات 

وأن كثيار مان دول القطاا الخاص، وإيجاد فرص عمل للاراغبين بهاا، لضامان تحقياق تنمياة مساتدامة، خاصاة 
 العالم تكسب ثروات طائلة من وراء هذا القطاا ويفترض أن تكون اليمن إحدا تلك الدول. 

وتعد تقارير الشفافية في الصناعات االستخراجية إحدا الوساائل لمعرفاة التادفقات الاواردة مان قطااا المعاادن، 
عات العينياة والنقدياة كماا هاو الحاال فاي وقد أدرج هذا القطاا في التقرير الثالث بغارض اإلفصاا  عان المادفو
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قطاا النفط والغاز. وكان المؤمل أن تتطابق اامال المتوقعة منه مع ما هو واقع على األرض ألن قطاا الانفط 
في طريقه للنضوب وال بد من مصادر جديدة ذات دخل وافر لالقتصاد وللخزينة العامة، ولكن اتضح من خالل 

الكثير من المشكالت التي تكتنف العمال فياه مرتبطاة باألساا  بضاعف الحكام الرشايد  التقرير للشفافية أن هناك
في اليمن وانعدام حوكمة الشركات. . كما هاو الحاال فاي قطااا الانفط بال أكثار ساوءا. . ! وهاو ماا ترتاب علياه 

  -اتساا تغول الفساد والمفسدين فيه. . تأمل ااتي:
ل دون تراخيص، حيث بلغ عدد الشركات العاملة دون تارخيص تعم -قطاا المعادن -الكثير من الشركات  -

تسعة وأربعين شركة، بما فيها مصنع اسمنت البار ، وعماران، بينماا تراوحات حااالت تجدياد التاراخيص 
 م. 5022م، وستة فقط5020م، وسبعة تراخيص عام 5009بين أربعة عشر ترخيصا عام 

فوزارة المالية قالت إنه لم ياتم اساتالم أياة إتااوات، والشاركة ال يتم دفع اإلتاوات التي ينص عليها القانون،  -
م، وكاذا شاركات القطااا الخااص، 5022اليمنية لصناعة وتسويق االسمنت قالت إنها لم تدفع إتاوات عاام 

 وأكدت هيئة المساحة الجيولوجية انه لم تدفع أية إتاوات رغم أن هناك إنتاج لبعض المعادن الصناعية. 

ل  اليمني انه غير ذات أهمية، وبالتالي تجاهلت شركة المطابقاة فاي التقريار الثالاث للشافافية فاي وقد قرر المج
 الصناعات االستخراجية هذا القطاا. 

وبرغم ذلك ف ن الحسابات الختامية للموازنة العاماة للدولاة تشاير إلاى وجاود تادفقات نقدياة خاالل فتارة الدراساة 
 420. 227دوالر و 270. 24مبيعات المحاجر، تراوحت قيمتها ما بين  فالمجال  المحلية تسلمت مبالغ باسم

دوالر، وهي مبالغ ضئيلة جدا مقارنة باالنتشار الواسع للمحاجر والمناجم في اليمن، التي تقع تحت إشراف هذه 
يانات التي المجال ، ونظرا لتجاهل هذا القطاا في تقارير الشفافية، وفي ظل انعدام الشفافية في اليمن وحتى الب

تتوافر ال تكون في العادة كافية بالقدر الممكن األمر الذي ال يمكن من إيضا  كافة ما تسالمته السالطات المحلياة 
مان إيارادات مختلفااة مان هااذا القطااا، ويوضااح الجادول التااالي المتحصاالت ماان مبيعاات المحاااجر خاالل فتاارة 

 الدراسة. 
 ( متحصالت السلطة المحلية5جدول رقم )

 مبيعات المحاجر مالعا

1115 773937391 

1116 679537891 

1117 773597331 

1118 0178147494 

1119 1371037039 

1101 0778047981 

1100 0173647331 

1101 371387081 

، 5022، 5020، 5009، 5000المصدر: وزارة المالية، الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة ،
 م. 5025

الحسااابات الختاميااة للموازنااة العامااة للدولااة أن المؤسسااة العامااة لصااناعة وتسااويق االساامنت وهااي كمااا تظهاار 
مؤسساة مملوكاة للدولاة بالكامال قاد قاماات بادفع إيارادات خاالل هاذه الفتاارة للحكوماة والتاي تتمثال بحصاتها ماان 

ت الحكومية المختلفاة كماا األربا  إضافة إلى الضرائب والرسوم غير المباشرة. في الوقت الذي تقول فيه الجها
ورد في تقرير الشفافية الثالث إنها لام تتسالم أياة إتااوات مان القطااا الخااص والاذي يمتلاك أربعاة مصاانع تقاوم 
بعمليات اإلنتاج والبيع في السوق المحلية والتصدير إلى الخارج، وفي ظل الفساد وانعادام حوكماة وحادات هاذا 

قيق أربا  أو يكون معفي من الضرائب أو يفصح عن نسب أربا  متدنياة القطاا ف ن الكثير منها يدعي عدم تح
جدا بحيث يدفع ضرائب بسيطة أو حتى أحيانا ال يدفع ويتبع كل وسائل التهرب ليتجنب أو يؤجال الادفع، األمار 

 الذي يفسر تدني وعدم تطور حصيلة الضرائب في اليمن. 
 

 ( مصانع االسمنت في اليمن7جدول رقم )
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 الطاقة اإلنتاجية الموقع المالك لمصنعموقع ا م

 . ألف طن سنوياً  200 الحديدة.  -بأجل  الحكومة.  مصنع بأجل.  2

 مليون طن سنوياً.  242 عمران.  الحكومة.  مصنع عمران.  5

 . ألف طن سنوياً  800 تعز.  -البر   الحكومة.  مصنع اسمنت البر .  7

  لحج.  -المسيمر  القطاا الخاص.  . إسمنت الوطنية 4

  حضرموت.  -المكال  القطاا الخاص.  . الشركة العربية 2

الشركة اليمنية السعودية  2

 لالسمنت. 

شركة سعودية 

 . يمنية

  . منطقة باتي  )أبين(

شركة الشرق األوسط  0

 للتطوير . 

ميفع حجر  شركة إماراتية. 

 )حضرموت(. 

 

اليمنية العامة لصناعة وتسويق االسمنت للجهات الحكومية المختلفة ويوضح الجدول ااتي مدفوعات المؤسسة  
 ذات العالقة. 

( مدفوعات المؤسسة العامة لصناعة وتسويق االسمنت4جدول رقم )  

  حصة الحكومة من األرباح ضرائب ورسوم غير مباشرة العام

1115 074487311 94771597156 

1116  171037197 0773674107700 

1117 917438376  0746576177303 

1118 ٥,٧٢٧,٢٨٦,٧٥٧ ٦,٧٢٤,٢٦٢ 

1119 1774337678 0781071597516 

1101 ٢٧,٨٦٨,٥٦٤ 5767771517111 

1100 1376117791 ١,٧٧٨,٥٢٤,٥٥٥ 

1101 0171897550 5741171057111 

، 5022، 5020، 5009، 5000المصااادر: وزارة المالياااة، الحساااابات الختامياااة للموازناااة العاماااة للدولاااة ،
 م. 5025

م، وبالذات حصة الحكومة في األرباا  مماا 5020أي أن هناك تدفقات حقيقية تزداد كل سنة وخاصة من العام 
يعني أن القطاا الخاص وبالذات العامل في مجال هذه الصناعة ال باد أن يادفع باعتبارهاا صاناعة مربحاة ولهاا 

 أسواقها في الداخل والخارج. 
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 ة باإلنتاج في الصناعات االستخراجية:الجهات ذات العالق
من المعلوم أن الجهات ذات العالقة بالصناعات االستخراجية في اليمن إنتاجا وإشرافا ورقابة وتحصيال للموارد 
هي الشركات اإلنتاجية النفطية والغازية، ووزارة النفط والمعادن والوحدات التابعة لها ثم وزارة المالياة فالبناك 

 ضح ذلك الشكل أدناه. . المركزي، ويو
 

 ( العالقة بين الشركات اإلنتاجية والجهات الحكومية2شكل رقم )

 مدفوعات 

  

  

 

 رقابة وإشراف  

  

 دفع إيرادات دفع إيرادات  

  

 تسليم اإليرادات  

 أوال: وزارة النفط والمعادن:
ي المساؤولة عان عارض القطاعاات اإلنتاجياة بموجب القاوانين النافاذة فاي الايمن فا ن وزارة الانفط والمعاادن ها

المختلفة والتفاوض مع الشركات وصياغة وتوقيع االتفاقياات والعقاود، ثام اإلشاراف علاى نشااط هاذه الشاركات 
بغرض الحفاظ على هذه الثروة وتعظيم مكاسب اليمن شعبا وحكومة، ولكن الواقع يقول أنها تمتع بمجموعة من 

 الصفات السيئة منها:
 قابة واإلشراف على نشاط هذه الشركات. ضعف الر -
تضخم الهيكل التنظيمي وصناعة مناصب لإلرضاء بغاض النظار عان حاجاة العمال إليهاا، فحتاى أكبار دولاة  -

 منتجة للنفط في العالم لي  لها مثله ما يؤدي إلى تضارب االختصاصات وزيادة الكلفة. 
ا أثرت وتؤثر على االقتصاد المحلي والموارد العامة انتشار الفساد في أروقتها مما أدا إلى الوقوا في قضاي -

 مثل عقد استغالل الغاز المسال. 
سرعة التدوير الوزاري بحيث ال يستقر الوزير كثير فاي منصابه حتاى ياتم تغياره دون تبريار حقيقاي للسابب  -

التاي قاال وهل لفساده أم لرفضه تمريار الصافقات المشابوه. . ! وخيار مثاال علاى ذلاك اساتقالة أحماد دار  و
ورغم التحديات الموجاودة والمشااكل المساتمرة اليومياة التاي تاؤدي إلاى دوران عجلاة القطااا النفطاي فيها: "

ولكنا نعلم بحجم الضغوط عليكم من أصحاب المصالح الشخصاية الضايقة "، وأضاف: "للوراء وبشكل سريع
خيار للبلاد عاالوة علاى ذلاك ماا  )أصحاب النفوذ( األمر الذي يشكل عاائق رئيساي أماام أي مصالحة عاماة أو

تشااكله هااذه الضااغوط ماان حااائط صااد كبياار ألي انجااازات تقاادم عليهااا الااوزارة أو ألي تطااوير عماال يااراد بااه 
 ". تحسين األداء العام لهذه الوزارةووو

ارة النفط والمعادن والوحدات وز

 التابعة لها ذات العالقة

الشركات اإلنتاجية النفطية 

 والغازية والمعدنية

 البنك المركزي اليمني وزارة المالية
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بعااد أن ظهاار علااى مااا يشاااا أنهااا صاافحته فااي  -مناادوب الاايمن فااي األماام المتحاادة  -والكيااك آب لخالااد بحااا   
نااداء عاجاال إلااى فخامااة األخ الاارئي / عبااد ربااه منصااور هااادي، فخامااة الاارئي  هناااك ماان قولااه: "الفيساابوك 

الشخصيات الكبيرة من تقوم بتهرياب الانفط مان جناوب الايمن إلاى جناوب أفريقياا مقابال بيعاة بالساعر العاالمي، 
الرئي  نحن عجزنا  ( مليار لاير سنويا. فخامة257بسعر الوطن أي بما يعادل خسارة ميزانية الوطن حوالي )

عن التصدي لهذه الشخصيات بكل الوسائل المتاحة لنا، فنطالب من حضرتكم الوقوف والتصدي لهم حتى يعاود 
 . الوضع إلى األفضل وحتى نستطيع توفير النفط للمواطنين وإنضاب األزمة الحالية"

المشااتقات النفطيااة. . فااتم  م عاان قائمااة سااوداء لمهربااي5008وقااد تكااون مشااكلة هااذا الااوزير  هااي إعالنااه عااام 
م، ولكان 5024ترحيله في أول تغيير وزاري سفيرا فاي كنادا. . حتاى أعااده الارئي  الحاالي وزيارا للانفط فاي 

 ناهبي أموال النفط رحلوه من جديد ولم يمضي على تعيينه أكثر من شهرين فقطو!. 
ذي تقاف فياه الناا  طاوابير طويلاة وما يثبت خطورة هؤالء على االقتصاد وعلى مصالح الناا  ففاي الوقات الا

وأليام للحصول على بنزين أو ديزل، توجه الحراسة األمنية لمصافي عدن بمنع مادير عاام جمارك البريقاة مان 
لسابب كشافه فسااد فاي المصاافي  الدخول إلى مكتبه لمزاولة عملة بتوجيهات من الرئي  التنفياذي نجياب العاوج

البالد، وقال في مذكرة موجه إلى رئي  الجمهورياة، ورئاي  مجلا  يتمثل في تهريب النفط إلى داخل وخارج 
الااوزراء، ومحااافظ عاادن، ووزياار الماليااة، ووزياار الداخليااة، والجهاااز المركاازي للرقابااة والمحاساابة، فااي يوليااو 

أود إعالمكم أنه تم منعي من أداء الوظيفة العامة من قبل أمن مصافي عدن والذين أفادوا أنهم تلقوا  م: "5024
تعليماات ماان الماادير التنفياذي لشااركة مصااافي عاادن بمنعاي إلااى الاادخول لمكتبااي لممارساة عملااي بساابب كشاافي 

"يرجاى اتخااذ  وأضاف: ممارسات تهريب النفط من المصافي إلى داخل وخارج الوطن".  للجهات ذات العالقة
عاوا ماوظفيكم ماان أداء إجاراءات ساريع مثال هاذه التصاارفات الهوجاة واتخااذ اإلجاراءات القانونياة ضااد مان يمن

 . "واجبهم

باإلشارة إلى إشعار  وكان مدير جمرك البريقة قد رفع بمذكرة إلى مدير عام مكتب جمارك م/عدن يقول فيها: "
م والمحالة من قبلكم لنا 70/2/5024وتاريد  490رئي  نيابة األموال العامة م/ عدن بمذكرة رقم "ا ص ا / 

م حول حضور ممثلين إلى نيابة األموال العامة االبتدائية 7/0/5024تاريد م والمسلمة لنا 2/0/5024بتاريد 
م لسماا دعواه حول قضية التهريب والمتهم بها شركة مصاافي عادن، نرجاو 22/8/5024م/عدن يوم االثنين 

إلى جانب المحامي المكلاف مان قابلكم حياث وحضاورنا ذات  تحرير تفويض رسمي لنا بالحضور حسب الطلب
حيث شر  وإيضا  عملية التهريب من قبل المتهم وتزويد الجهاات الرسامية المحققاة بكال جدياد أوال أهمية من 

 .  (84")بأول

وقد رفاض المادير العاام التنفياذي لشاركة مصاافي عادن تنفياذ توجيهاات رئاساة مصالحة الجماارك التاي تقضاي 
يقاة غيار قانونياة. وخاطبات رئاساة السما  لمدير جمرك البريقة بمزاولة عمله، بعد منعه من مزاولة عملة بطر

تلقت رئاسة المصالحة ماذكرة مان مادير مينااء البريقاة  المصلحة، المدير التنفيذي للمصافي في مذكرة باالتي: "
بشان منع موظفي الجمرك من الادخول إلاى المينااء ألداء واجبااتهم العملياة والجمركياة بحساب القاانون، وعلياه 

لى المعنيين لديكم لتمكين موظفي جمرك البريقة مان مزاولاة أعماالهم ومهاامهم تأمل المصلحة التكرم بالتوجيه إ
الجمركية بحسب القانون الجمركي خروجا من تبعات المسؤولية القانونية مع تقديم إقرارات البياناات الجمركياة 

لعاام  525مشفوعة بمستندات المدخالت الواصلة باسم شركة مصافي عدن وفقا لقرارات مجلا  الاوزراء رقام 
 (85". )م ليتم الرفع بالرسوم الجمركية القانونية المستحقة لوزارة المالية5025

 
ولذا فقد رفض أحمد عبد القادر شائع هاذا المنصاب رغام اناه الخبيار بقضاايا الانفط والمعاادن وصااحب األيادي 

لعدياد المناصاب النظيفاة والحريصاة علاى الماال، وكوناه عمال لفتارة طويلاة فاي وحاداتها المختلفاة وتادرج فاي ا
 الهامة. 

ولكنها الوزارة التاي تادار مان جهاات خارجهاا والمساؤولين فيهاا مجارد ممثلاين كومباار ، علايهم االلتازام بماا 
 يأمرون بتنفيذه مهما كانت ااثار السلبية التي سترتب على ثروات اليمن. 

                                                           
84 - http://almadaniya. net/news/2116. htm#sthash. iliidgDf. dpuf 
85 - 31829. htm-http://hournews. net/news 

http://almadaniya.net/news/2116.htm#sthash.iliidgDf.dpuf
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 ( الهيكل التنظيمي لوزارة النفط والمعادن 5شكل رقم )

   

 

 
هذا باإلضافة إلى ما يتبعه من إدارات وأقسام وما يلحقه من تكد  وظيفي في ظل غياب معايير علمية وعملية  

 للتوظيف. 

 الخالصة: 
و إنها متاهة وليست وزارة، والمعروف للعالم كله إال السالطات اليمنياة أن الهيكال التنظيماي ألي وحادة إنماا ها 

تعبياار عاان الساالطة وخطااوط االتصااال، وكلمااا ازداد طااوال وعرضااا وتعقياادا كمااا هااو الحااال فااي وزارة الاانفط 
والمعادن، كلما ضاعت حدود السلطة والمسؤولية وطالت خطوط االتصاال وفقادت الاروابط وتولادت المشااكل، 

وقت نفسه تقل فارص وخاصة عند محاولة كل مستوا الحصول على جزء من الحق في إصدار األوامر وفي ال
 المحاسبة ألن كل طرف يرمي بااثار السلبية على غيره. 

 ثانيا: القطاعات والشركات المنتجة: 
م، فا ن عادد القطاعاات المنتجاة 5022بحسب إحصائيات تقرير الشافافية الثالاث للصاناعات االساتخراجية لعاام 

والجااوف وحضاارموت وشاابوة، وعاادد قطاااا تتااوزا علااى محافظااات مااآرب  27للاانفط والغاااز فااي الاايمن يبلااغ 
 شركة، ويبين الجدول التالي البيانات األساسية لهذه القطاعات.  25الشركات المنتجة يبلغ 
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وكيل مساعد للشؤون 

 المالية واإلدارية
وكيل مساعد 

 لشؤون المعادن

وكيل مساعد 

 لشؤون الغاز

وكيل مساعد 

 للشؤون الفنية

هيئة 

المساحة 

الجيولوجية 

ات والثرو

 المعدنية

هيئة 

استكشاف 

وإنتاج 

 النفط

شركة 

صافر 

الستكشاف 

وإنتاج 

 النفط

 المؤسسة اليمنية للنفط والغاز

الشركة اليمنية 

 لتكرير النفط الخام

الشركة اليمنية 

 النفطية لالستثمارات

 والمعدنية

الشركة اليمنية 

 للغاز
 ندشركة مصافي ع

 شركة النفط اليمنية

مركز التدريب 

 النفطي

 إدارات عامة

شركة 

 المسيلة

الستكشاف 

وإنتاج 

 النفط
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 ( القطاعات والشركات اإلنتاجية2جدول رقم )

 القطاا
 المحافظة

 المساحة

 م5ك

الشركة 

 المشغلة
 نسبة الشركة الشركاء الجنسية

 اسمه رقمه م

 - مآرب 28 2

 الجوف

 -مآرب 

 الجوف

 %200 ال يوجد يمنية صافر 8409

 %200 ال يوجد يمنية المسيلة 2520 حضرموت المسيلة 24 5

شرق  20 7

 شبوة

 %20. 58 توتال فرنسية  توتال يمن 924 حضرموت

 %20. 58 أو كسيدنتال

 %20. 58 كونوكو

 %59. 24 كوفبيك

دي. إن.  295 حضرموت حواريم  75 4

 أو

 %92. 78 دي. إن. أو نرويجية

 %97. 45 انسان ويكف 

 %25. 27 تران  جلوب

المؤسسة اليمنية للنفط 

 والغاز

2% 

دوف  404 حضرموت شرق سار 27 2

انرجي 

 ليمتد

 %42. 54 دوف بريطانية

 %42. 54 دي. إن. أو

 %20. 22 ام أو اي

 %20 بترولين

المؤسسة اليمنية للنفط 

 والغاز

52% 

 %22 جنة هنت أمريكية جنة هنت 580 شبوة جنة 2 2

الشركة اليمنية 

 لالستثمارات النفطية

50% 

 %50 كوفبيك

 %22 اكسون

 %22 توتال

 %22 نيوكو

غرب  4 0

 عياد

كي إن  2998 شبوة

 سيأو 

كورية 

 جنوبية
 %20 كي إن أو سي

الشركة اليمنية 

 لالستثمارات النفطية

20% 

شرق  22 8

 الحجر

كنيديان  5004 حضرموت

 نيكسن

 %20. 80 نكسن المحدودة كندية

المؤسسة اليمنية للنفط 

 والغاز

25 .20% 

9 S- 78. 20 اوكسيدنتال أمريكيةاوكسيدن 2220 شبوة دام% 
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 %78. 50 تران  جنوب تال 1

المؤسسة اليمنية العامة 

 للنفط والغاز

20 .20% 

 %5 اجنت

جنوب  47 20

 حواريم

دي إن  5020 حضرموت

 أو

 %02. 22 دي إن أو نرويجية

 %77. 58 اويل سير 

المؤسسة اليمنية للنفط 

 والغاز

22% 

 %20. 45 كالفالي نديةك كالفالي 7220 حضرموت ملك 9 22

 %52. 52 ريالن 

 %52. 52 هود اويل

المؤسسة اليمنية للنفط 

 والغاز

22% 

25 S-

2 

 %44 أو إم في نمساوية أو إم في 5200 شبوة العقلة

 %20. 70 سيونييك

 %2 يمن ريسور 

المؤسسة اليمنية للنفط 

 والغاز

27 .20% 

جنوب  40 27

 هود

دي إن  2090 حضرموت

 أو

 %40 دي إن أو نرويجية

 %70 النفط والغاز والتعدين

المؤسسة اليمنية للنفط 

 والغاز

50% 

 %20 جيو بترول يمن

م، المجلا  54/4/5024المصدر: تقرير الشفافية الثالث للصناعات االستخراجية فاي الايمن، مالحاق التقريار، 
 ليمني للشفافية في الصناعات االستخراجية، صنعاء. ا

كمااا أن الشااركات الخدميااة وتلااك التااي تساامى شااركات المقاااوالت ماان الباااطن قااد ازدادت بشااكل كبياار فااي هااذا 
 القطاا، وتسهم هذه الشركات في العمليات المختلفة، ويوضح الجدول التالي هذه الشركات. 

 

 اطن( شركة المقاوالت من الب2جدول رقم )

  العـام المدير النشـاط اسم الشركة م

2 

 جيوسيرف 

الجيولوجي  تحليل

 شاربالي توفيق نظيم للصخور

 

5 

 وإمـداد إنشاء العالمية هوك

أحمد  محمد

 حزام عبدهللا

 

  ريتشارد أيفنيتر ومعالجة اابـار تسميت هاليبرتون 7

  سومر هايز اوين آبار حفر المحددة يمن نيبر  4
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    مواد كميائية خدمات يمبتروك 2

  روستان ريمى زلزالي مسح جي جي سي 2

  كابي سالمة حداد تصوير وتفجير اابار شلمبرجر لما وراء البحار 0

  عوي  مازن آبـار حفـر جروب سايت 8

9 

 أنتيك هيوز بيكر

الجيولوجي  تحليل

 السويفي حاتم للصخور

 

 المنصــوري 20
-فحص أبار –ويرلين

 كرإنتاج مب
 الرحمن العبسي عبد

 

  أوجدنسناتسير مارك كيميائية مواد إمـداد M- I - أي - إم 22

25 

 منشآت النفطيـة صيانة الحاشـدي شركة

يحيى  حسين

 ألحاشدي

 

  هين فوردن جـوي نقل ظبي أبــو طيران 27

  آدمون غازوري تغذية للتموين اليمنية الشركة 24

  ماسيومن   جورج صيانة اويل هاسكو 22

22 

 للهندسة دلتا

الكوتيو نفط أبار صيانة

 نينج

عبدالوا عبدالعزيز

 سع

 

  رود كول نفطيـة خدمات انتراك  20

  صالح محمد محمد نفطيـة خدمات رويال مجموعـة 28

  الدين مادي عز نفطيـة خدمات النفطية للمصادر المتحدة الشركة 29

50 

 خدمات مسعود شرق

عبد  أحمد

 عثمان القوي

 

52 

 نفطية خدمات الشايف مجموعة

الشا ناجى بن محمد

 ئف

 

  اوبروالندر كالود توتال مع مشغلـة ايبيدك  / الماز 55

  عرب حسين شاكر  خدمات المسـار شركة 57

  وهدا مالك تغذية بنجنساري شركة 54

52 

 تغذية خدمات العربية الشركات مجموعة

حسين  محمد

 الحرازي

 

  البشيري عبدهللا خدمات للخدمات ـة العالميةاليمني الشركة 52

 )بي للجيوفيزياء الصينية الشركة 50

 شينغ شاو جيوفيزيائي مسح بي( جي

 

والغاز  مطهر للنفط بن شركة 58

 هاشم محمد سند خدمات والتجارة

 

  حسن محمد محمد خدمات MB شركـة 59

  هو ليواز حفر الصين للخدمات النفطية شركة 70

  شيء زيودونف خدمات زبيب ةشرك 72

 موس نعيم مصطفى خدمات المتحدون األخوة 75
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 ا

77 

 خدمـات فرنت

صالح  محمد

 الحريبي

 

  عرنو  مناف حفـر فورد وذر 74

  علي جابر جابر خدمات ويكاندو 72

  جونج أيان خدمات حفر جوكو شركة 72

  العزيز داعر عبد نفطية معدات دوم شركة 70

  بيلية كرري حقول نفط خدمات ارأوب شركة 78

  علي نشوان محمد نفطية خدمات ذكوان شركة 79

40 

 نفطية خدمات سبأ وسي بي أي مؤسسة

الشوحط محمد حازم

 ي

 

42 

 نفطية خدمات عدنان للخدمات النفطية شركة

محمد  عدنان

 الهتاري

 

  الشرفي هدا نفطية خدمات الماز للمقاوالت شركة 45

    نفطية خدمات يس سي سي شركة 47

  القوقه أحمد نفطية خدمات بريسشن شركة 44

  الدين مادي عز نفطية خدمات كالجاري فرست شركة 42

  طاهر أنعم محمد == تكنوهاو  42

    == اسيا تران  40

  بركات حسن نفطية خدمات والتخزين لألمداد اليمنية الشركة 48

  فىالمخال عمر نفطية خدمات للنفط تنمية 49

    نفطية خدمات الصادق موسسة 20

    الغاز مجال فى خدمية سكيك شركة 22

  ابوهود نقل وخدمات للخدمات الليث 25

27 

 بتروسيرف 

تحليل جيولوجي 

   للصخور

 

  القاضي وائل النفط وقود خدمات للخدمات القاضى 24

  سامويل راجي  إنشائية مقاوالت المحدودة لويد بانج 22

  أحمد سالم على نفطية خدمات النفط لخدمات شبوة كتبم 22

  الحثيلى على نفطية خدمات الحثيلى مؤسسة 20

  رومان د/ نفطية خدمات لمنالكوليمتد شركة 28

  المفزر صادق نفطية خدمات للخدمات النفطية الفرات 29

  السالمى أديب نفطية خدمات والطاقة للخدمات النفطية برن  20

  كيم كى أي  نفطية خدمات للهندسة واإلنشاء دايو 22

  العدلة الوهاب عبد نفطية خدمات للخدمات بترواليف 25

    نفطية خدمات هوك سبيى اميك 27

  هللا عجينة عبد نفطية خدمات للتجارة والخدمات سومارة 24
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    نفطية خدمات للخدمات اطل  22

  الهمامى ناصر قاوالتوم خدمات والمقاوالت للتجارة االو  شركة 22

  فيصرضو جان ومقاوالت خدمات سودكسو العالمية شركة 20

  بيريخو اناطولى السيزا مسح خدمات أويل فيك 28

    خدمات هود اويل  29

   نفطيـة خدمات جريفن  00

   خدمات المتحدة الشركة 05

   خدمات ونيفرسال اوجدن 07

   حفر زودز فورد 04

   صيانة اويل تولز 02

   خدمات نفطية ابو مانع 02

   خدمات نفطية أكسيد يمن 00

   خدمات نفطية هايمو 08

   مسح زلزالي انتجرا جيوفيك  09
-http://yemenization. org/index. php/2013-05-13-15-08-16/2013-05-15-16-17-44/1-2013-05-12-16 المصةةدر:
 م. 1101 -1115، وزارة النفط والمعادن، إحصائيات النفط والغاز والمعادن، 08-41

ومن ما سبق ف ن هذا القطاا. .  قطاا اقتصاادي واعاد، ولكان قاوا الفسااد اساتطاعت وبعمال منهجاي الساطو  
راته وتحويل جزء منها إلى مصالحها الخاصة في ظل اكتفاء الجهات الرقابية ب صادار التقاارير عليه وعلى مقد

دون أن يتبع ذلك أية خطوة جدية التخاذ اإلجراءات القانونية الكفيلة بتصحيح االختالالت فيه، وهو ما يستدعي 
باة مان هاذا القطااا ومناع تلاك الجديادة قيام الجهات العدلية باتخاذ اإلجراءات التي تكفل اساتعادة األماوال المنهو

 منها. 

 مساهمة الصناعات االستخراجية في الناتج المحلي: 
تساهم الصناعات االستخراجية في الناتج المحلي اليمني مساهمة كبيرة نوعا ما، ولكنها استمرت في االنخفاض 

بطاة بالطلاب والساعر العاالمي م. ولم تستقر، وذلك وفقا لعوامل متعاددة مرت5025 -5002خالل فترة الدراسة 
للاانفط الخااام والغاااز، واإلنتاااج المحلااي، وارتفاااا حصااة القطاعااات اإلنتاجيااة األخاارا، حيااث تراوحاات نساابة 

 م. 5025عام  %2. 20م و5002عام  %00. 52المساهمة ما بين 

ن مكوناتاه، وهو ما يعني أن االقتصاد اليمني في طريقه للتخلص من اساتحواذ مناتج واحاد علاى نسابة هاماة ما 
م، 5002عام  %24. 2ولكن ذلك ال يمثل عين الحقيقة فنسبة نمو الناتج المحلي باألسعار الثابتة تراجعت فمن 

عااام  %02. 4م ثاام عاااودت النساابة للصااعود إلااى 5000عااام  %48. 7م، إلااى 5002عااام  %24. 4إلااى 
-م 5022الساالب عاام م ثم انخفضات وتحولات إلاى 5020عام  %0. 2م و5009عام 27. 4ثم إلى  5008
 (. 86م)5025عام 05. 5ثم عاودت الصعود إلى  00%. 25

                                                           
 . م0200 -0222للمزيد يمكن الرجوا إلى كتاب اإلحصاء السنوي للجهاز المركزي لإلحصاء لألعوام  - 86

http://yemenization.org/index.php/2013-05-13-15-08-16/2013-05-15-16-17-44/1-2013-05-12-16-08-41
http://yemenization.org/index.php/2013-05-13-15-08-16/2013-05-15-16-17-44/1-2013-05-12-16-08-41
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باالسعار الثابتة

 
 ( نسبة نمو الناتج المحلي باألسعار الثابتة. 4شكل رقم )

 
 

 

 

 

 

ويوضح الجدول التالي أهمية الصناعات االستخراجية في اليمن، ونسبة مساهمتهما في الناتج المحلي اإلجمالي 
 . ونسبة النمو خالل مدة الدراسة

 ( نسبة مساهمة الصناعات اإلستخراجية في الناتج المحلي ونسبة نموها بأسعار السوق الثابتة2جدول رقم )

 0200 0200 0202 0221 0221 0222 0224 0222 العام

المسااااهمة فاااي النااااتج المحلاااي 

% 

52.00 55.00 28.0 22.4 25.2 27428 25.22 20.2 

- 22.28- 8.07- 0.90- معدل النمو %

0.89 

-2.22 4 -28.25 -24.0 

 م. 1101، 1101، 1118، 1117، 1116المصدر: التقرير السنوي للبنك المركزي اليمني 

وهذا التناقص في نسبة المساهمة في الناتج المحلي اإلجمالي رافقه تذبذب في معادل النماو فمان نماو ساالب كماا 
م. نتيجاة لعوامال خارجياة وداخلياة 5025لعاام يتضح في الجدول إلى نمو ايجابي ثم العودة إلى نمو سلبي في ا

 أهمها عدم االستقرار. 

 ( نسبة مساهمة الصناعات االستخراجية في الناتج المحلي ونسبة نموها. 2شكل رقم )

 

عااودة ويالحظ أنه خالل سنوات الدراسة أن هناك نمو محقق في قطاا الصناعات االستخراجية ثام تراجاع ثام م
النمو أيضا وكان ذلك مرتبط بعوامل خارجية منها زيادة الطلب على النفط الخام والمكرر نتيجة لنمو االقتصااد 
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م، ويوضاح ذلاك الجادول 5008العالمي، وفي الوقت نفسه حصل التراجع مع األزمة المالية العالمية نهاية عام 
 -األتي:

 
 ر الثابتة( نسبة نمو الناتج المحلي باألسعا9جدول رقم )

 2102 2100 2101 2119 2119 2111 2111 2111 األعوام 

 2712 02711- 171 1701 1710 1719 1711 1701 الناتج المحلي

 م. 5025 -5002المصدر: البنك المركزي اليمني، التقرير السنوي، 

كاان أعلاى مان  ومن خالل الشكل ااتي يتضح أن نمو قطاعات الصناعات االستخراجية خالل سنوات الدراساة
م، 5025م حيث انخفض نمو كليهما ثم عاودا الصعود عام 5022نسبة نمو الناتج المحلي في اليمن عدا عام 

 وهو ما يفسر ارتباط الناتج المحلي بمنتجات هذه الصناعات بشكل وثيق. 
 

 ( نسبة نمو الناتج المحلي والصناعات االستخراجية باألسعار الثابتة. 2شكل رقم )

 
 

وتظهاار البيانااات ماادا هيمنااة الصااناعات االسااتخراجية وبالااذات الاانفط علااى الناااتج المحلااي رغاام التراجااع فااي 
 السنوات األخيرة وهذا التراجع يشمل النفط نفسه حيث يرجع ذلك إلى مجموعة من العوامل ومنها:

تي ضربت وبقوة في قطاا النفط واساتهدفت حالة عدم االستقرار السياسي واألمني وظاهرة اإلرهاب ال -2
الحقااول والناااقالت والمماارات البحريااة، قااد أسااهمت الحكومااة ماان خااالل تراخااي قبضااتها األمنيااة وعاادم 

 التعامل بجدية مع حاالت اختطاف األجانب. 
االستمرار في عملية ضرب أنبوب النفط وضعف اإلجراءات القانونياة المتخاذة فاي هاذا الشاأن وتحاول  -5

 إلى وسيلة لالسترزاق من قبل البعض بعد أن امنوا العقوبة وضمنوا المكسب. اامر 
تعميم حاالت الفساد السياسي والمالي واإلداري األمر الذي يدفع إلى زيادة الكلفة من خالل االضطرار   -7

 إلى تحويل بعضا من إيرادات هذه الصناعة إلى جيوب المفسدين. 
 وتفضيل الشركات العاملة في هذا المجال العمل في بلدان أخرا.  تحول اليمن إلى بلد طارد لالستثمار -4
ضعف البنية التحتية من مياه وكهرباء وطرق وسؤ حالة الموجود منه مما يعني كلفة إضافية عند القيام  -2

 بتوفيرها بجهد ذاتي. 
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 الدراسة: ويوضح الجدول التالي قيمة الناتج المحلي لليمن وناتج الصناعات االستخراجية خالل مدة
 ( الناتج المحلي وناتج الصناعات اإلستخراجية )بالمليون لاير(9جدول رقم )

النةةةةةاتج المحلةةةةةي  العام

 باألسعار الجارية

النةةةةةاتج المحلةةةةةي 

 باألسعار الثابتة

 ناتج الصناعات اإلستخراجية باألسعار اإلجمالية 

 النفط تكرير النفط اإلستخراجية عدى النفط 

2111 670437530 376997119 67651 070737365 057330 

2111 775837589 378437016 77047 074137398 057747 

1117 876367644 471097679 87593 074917895 067166 

1118 0170087965 471367579 017050 079197334 077701 

1119 977867478 473517450 017789 070307361 337481 

1101* 0075617168 475697893 017171 075937347 417301 

1100** 0071117111 379817491 007117 077977113 077730 

1101*** 0077607385 470047854 007377 075717501 097530 

 م ، * فعلية أولية ** تقديرية *** أولية. 5025المصدر: الجهاز المركزي لإلحصاء، كتاب اإلحصاء السنوي 

الجدول أعاله توضح تواضع أرقام النااتج المحلاي باألساعار الثابتاة خاالل فتارة الدراساة إن البيانات الواردة في 
 وان الصناعات االستخراجية تمثل رقما مهما بحيث تؤثر فعال على تركيبة هذا الناتج. 

 اسة( الناتج المحلي باألسعار الجارية واألسعار الثابتة والناتج من النفط الخام خالل سنوات الدر0شكل رقم )

 
 

إن النفط الخام يمثل رقما ال بأ  به بحيث يؤثر إنتاجه فعال على تركيبة الناتج المحلي، ويوضح الجدول التاالي 
 نسبة مساهمة النفط الخام والغاز في الناتج المحلي خالل سنوات الدراسة. 

 
 الرياالت( ( إيرادات النفط الخام والغاز )مليارات01جدول رقم )

 نسبة مساهمتها في الناتج المحلي% نسبة النمو% إجمالي اإليرادات  العام

2111 11271 11 2171 

2111 0011979 11 2171 

2111 91179 -9 2170 

2119 0011171 19 2171 

2119 10179 –1179 0271 

2101 0002171 1171 0172 

2100 0009170 0271 0171 

2102* 0019179 -9 01.1 
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 م * فعلية أولية. 1101م، 1119،1101، 1116،1117، 1115المصدر: التقرير السنوي للبنك المركزي اليمني، 
 

 ( نسبة نمو إيرادات النفط الخام والغاز والمساهمة في الناتج المحلي8شكل رقم )

 
 

لاذات إنتااج وتكريار الانفط يمثال نسابة هاماة فاي مماا سابق يتضاح أن  الصاناعات االساتخراجية فاي مجملهاا وبا
مكونات الناتج المحلي اليمني، وأن هذا الناتج يتأثر سلبا وإيجاباا باالتغيرات فاي نااتج هاذه الصاناعات، وبالتاالي 
ف نه سيظل رهينة ألحادية أو هيمنة المورد واحد، وبذا نستطيع القول إن ذلاك يتطلاب حسان توجياه ماوارد هاذه 

 يفيد عملية التنمية المستدامة، وهو ما يتطلب الشفافية واإلفصا  للمجتمع عن الموارد المتحصلة. الصناعة فيما 
إن الشفافية في الصناعات االستخراجية ضعيفة ويتعمد إضعافها مفسدي الحكومة والشركات وحتى إفراغها من 

الرقابة وانعدام المحاسابة، فاي مضمونها، وأن ذلك يخفى فسادا وهدرا للموارد يعتمد فيه المفسدون على ضعف 
ظل جود شركات همها األول الخروج بأكبر قدر من الغنيمة، وعلى غياب دور المجتمع ومنظماته المستقلة في 

 تحقيق رقابة فاعلة تواكب سلسلة القيمة وتحمي ثرواته. 

 نسبة هذه الصناعات إلى موارد الموازنة العامة للدولة:
ة الصناعات االستخراجية في تركيبة الناتج المحلي اإلجمالي لليمن خالل سانوات وكما هو الحال في زيادة أهمي

الدراسة برغم استمرار انخفاض هذه األهمية، ف ن هذه الصناعات وخاصة النفط تمثل النسبة األكبر في تركيباة 
 موارد الموازنة العامة للدولة. 

توفير الموارد العامة للدولة خاالل سانوات الدراساة  ويوضح الجدول التالي نسبة مساهمة النفط الخام والغاز في
وكيف استحوذ على النصايب األكبار منهاا بحياث جعال مناه أحاادي الماورد كماا اضاعف دور األوعياة األخارا 

 كالضرائب. 
 ( إيرادات النفط الخام والغاز )بمليارات الرياالت(01جدول رقم )

إيةةةةةةةةةةةةةرادات  العام

 الخام النفط

  الةنفط إيرادات

 ز المحليةوالغا

إجمةةةةةةالي إيةةةةةةرادات 

 والغاز النفط

نسةةةبة مسةةةاهمتها  فةةةي 

 اإليرادات العامة%

متوسةةةةةةط سةةةةةةعر 

 اللاير

2111 19079 21179 11271 19 090712 

2111 10079 11971 0011979 11 091011 

2111 19171 11071 91179 11 099791 

2119 91171 10971 0011171 1171 099719 

2119 19171 11171 10179 11 212791 

2101 19971 122 0002171 1071 209719 

2100 11179 10971 0009170 1971 201791 

2102* 19971 29271 0019179 11 201791 
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 م * فعلية أولية. 1101م، 1119،1101، 1116،1117، 1115المصدر: التقرير السنوي للبنك المركزي اليمني،  

 
 فط الخام والغاز في إيرادات الحكومة:( نسبة مساهمة إيرادات الن9شكل رقم )

 

ويثبت استمرار اعتماد الحكومة في مواردها على النفط لي  فقط خالل فترة الدراسة بل ومنذ ظهور الانفط فاي 
لايمن اليمن على مدا فساد السياسات المتبعة فالجميع على معرفة بأن هذا المورد سريع النضوب واحتياطيات ا

المكتشفة قليلاة، وتصاريحات رأ  السالطة الساابق فاي هاذا الشاأن قاد تكاررت، ولكان دون القياام بأياة سياساات 
 اقتصادية تعمل على االستفادة من هذه الموارد وفي الوقت نفسه تنمية الموارد األخرا. 

 الكميات المنتجة من النفط والغاز:
متعلقة باإلنتاج من النفط والغاز حيث يكتنفها الغموض وان كانت ومن األمور الشديدة الحساسية في اليمن تلك ال

الحكومة قد بدئت في السنوات األخيرة بنشر بعض البيانات عنها خاصة بعد قرار االنضمام لمبادرة الشفافية في 
الصناعات االستخراجية وتتضمن األدبيات الصادرة مان كاال مان مجلا  الناواب والجهااز المركازي لإلحصااء 

نااك المركاازي ووزارة الماليااة بيانااات تتساام أحيانااا بالتطااابق وأحيانااا بالتضااارب ممااا ياادعو إلااى الشااك فااي والب
 مصداقيتها. 

م. )ال 57/22/5002وقد صر  رئي  مجل  النواب السابق عبد هللا بان حساين األحمار لصاحيفة الوساط فاي 
لناواب وال أعضااؤه والساؤال عان هاذا نعلم شيئا عن حجم الانفط المساتخرج أو المبااا، ال إناا كارئي  لمجلا  ا

 األمر يؤدي إلى ردود فعل غاضبة(. 
م، 5025 -5002وهذا ما حاولت قوله تقارير اللجان البرلمانية وتقارير الجهاز المركزي خالل فترة الدراساة 

 فللنفط أسراره أو ألغازه التي ال يمكن فك طالسمها ما دامت قوا الفساد هي المتحكمة بهذا القطاا. 

م يشااير إلااى أن الجهاااز المركاازي 5002فتقرياار اللجنااة الخاصااة بدراسااة الحسااابات الختاميااة للدولااة عاان العااام 
للرقابة والمحاسبة لام يقاف علاى أياة بياناات أو تقاارير توضاح صاحة احتسااب كمياة اإلنتااج وأساباب انخفااض 

اإلدارة العاماة للحساابات الكمياة المنتجاة وتوزياع الحصاص وصاافي حصاة الدولاة ومان أساباب ذلاك عادم قياام 
 النفطية بوزارة النفط باالختصاصات المناطة بها ومنها اعتماد كميات اإلنتاج. 

م، عادم إظهاار حصاة الدولاة مان الانفط الخاام المناتج علاى حقيقتهاا نتيجاة 5009ويورد تقرير هذه اللجنة للعام 
دة مان قبال الشاركات النفطياة ضاريبة الادخل استمرار وزارة النفط بضم كمية النفط الخام المستلمة عينا والمساد

المفروضة والمستحقة على تلك الشركات وإدراجها ضمن حصة الدولاة فاي اإلنتااج المقسام مضاافا إلياه اإلتااوة 
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دون تحديد وإظهار كمية النفط الخام المسددة عيناا والموازياة لقيماة ضارائب الادخل المساتحقة علاى كال شاركة 
 نفطية. 

م، تباين وعدم دقاة البياناات المتعلقاة باإلنتااج النفطاي ماا باين تقاارير وزارة 5022للعام  ويوضح تقرير اللجنة
النفط وتقرير اإلدارة العامة للنفط بوزارة المالية وهاو ماا يترتاب علياه عادم إظهاار الحسااب الختاامي بصاورته 

 لة. الحقيقية كون اإليرادات النفطية تعتبر المورد الرئي  في الموازنة العامة للدو
م مان واقاع تقاارير جهتاين رساميتين هماا وزارة الانفط 5022ويبين الجدول التالي فارق إنتااج الانفط فاي العاام 

والمعادن ووزارة المالية، األولى تشرف على عمليات اإلنتاج والتصدير والثانية تقوم بتحصيل األموال المتأتية 
يبلاااغ الفااارق فاااي تقريااار وزارة الااانفط والمعاااادن مااان اإلنتااااج والمتعلقاااة بحصاااة الحكوماااة مااان الااانفط الخاااام، و

برميل، ومان قطاعاات مختلفاة بحياث يمكان القاول  9424228برميل، وفي تقرير وزارة المالية 249294227
برميال وهاو رقام كبيار جادا خاصاة إذا ماا قاورن بحجام اإلنتااج السانوي  549224082ان إجمالي االختالفاات 

 وفي ظل ادعاءات الحكومة بان هناك انخفاض في إنتاج الحقول. الوارد في بيانات اللجنة البرلمانية،
 م2100( فارق إنتاج النفط حسب التقارير عام 02جدول رقم )

 الزيادة )برميل( من واقع إجمالي إنتاج النفط  )برميل( من واقع اسم القطاع ورقمه

 زارة الماليةتقرير و تقرير وزارة النفط  تقرير وزارة المالية تقرير وزارة النفط 

 190121 -- 2001110111 2001990111 01المسيلة 

 1 9110121 901110219 909210111 09مأرب 

 1 110111 100110111 102100191 1جنة 

 1 9110991 2101290190 2109910191 01شرق شبوة 

 220111  001110911 001100201 12حواريم 

 1110112  209110112 201010191 11شرق سار 

 1 990121 001190999 001190101 0داميس 

 900191  201210191 201190011 10شرق الحجر 

 110991  9110011 9090119 جنوب حواريم

 110101  001910209 001010912 9مالك ق 

 S2 201910929 209110191  910119العقلة ق 

 110011  0110112 110121 1غرب عياد ق 

 9110019 009190101 1101010129 1102110011 اإلجمالي

 .م1101المصدر: مجلس النواب، تقرير اللجنة الخاصة بدراسة الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة 
 

م، إلااى اسااتمرار اخااتالف البيانااات المتعلقااة ب جمااالي إنتاااج الاانفط 5025كماا أشااارت اللجنااة فااي تقريرهااا للعااام 
م 5025من واقع تقريري )وزارة النفط والمعادن، وزارة المالية( لعام  وتوزيع الحصص بين الدولة والشركات

 . وعلى سبيل المثال:
 م2100( فارق إنتاج النفط حسب التقارير عام 01جدول رقم )

 البيان
 ة من واقع تقرير )برميل(اإلجماليالبيانات 

 الفارق وزارة المالية وزارة النفط

 1117119 1071117100 1272027021 النفطي اإلنتاج إجمالي

 - 172127111 172127111 المستخدم في العمليات + التغير في المخزون

 1117119 1171107919 1171197111 اإلنتاجصافي  إجمالي

 9117291 1171297121 1071197109 حصة الدولة

 117919 1117192 1117111 اإلتاوة

 1117991 1170217112 1171117102 المقتسم اإلنتاجحصة الدولة من 

 217109 0117901 0197111 النفطية لالستثماراتحصة الشركة اليمنية 

 (0) 2117921 2117921 حصة المؤسسة اليمنية تحت التأسيس

 م. 1101المصدر: تقرير اللجنة البرلمانية الخاصة بدراسة الحسابات الختامية للعام 

لغااز الاذي تسالمته الحكوماة اليمنياة مان الشاركات المنتجاة، وتظهر الجاداول التالياة كمياة وقيماة الانفط الخاام وا

والفرق بين بيانات الجهاز المركزي لإلحصاء، وبيانات لجنة مجل  النواب المكلفة بدراسة الحساابات الختامياة 

للموازنة العامة للدولة خالل فترة الدراسة هذه فيما يخص المنتج من النفط الخام حيث يسود التضاارب البياناات 
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ظهاارت فااي التقااارير الساانوية للبنااك  لخاصااة بحصااة الحكومااة ماان الاانفط الخااام خااالل ساانوات الدراسااة والتاايا

 المركزي اليمني والكتاب السنوي لإلحصاء واللجنة البرلمانية. 

 ( كمية وقيمة الغاز المنتج في إحصائيات01جدول رقم )

لإلحصاءالجهاز المركزي  وزارة النفط والمعادن/ ألف قدم مكعب العام  

الكميةةةةةةةةةة/  الصافي المعاد حقنه اإلنتاج

 ألف طن

قيمةةةةةةةة اإلنتةةةةةةةاج 

 (مليون لاير)

 1115  0115.33 950.55 53.78 716 047334 

1116 99173647810 94971197483 3387035743  719 047393 

1117 0711475937178.11 96875877890 5075147041.45 807 067598 

1118 0714671407469.11 77137731968  7667318777  758 107937 

 177317 735  غير متوفر غير متوفر 1119

 347745 736  غير متوفر غير متوفر 1101

 317196 585  غير متوفر غير متوفر 1100

 387419 671  غير متوفر غير متوفر 1101

م، الجهةةةةاز المركةةةةزي لإلحصةةةةاء، كتةةةةاب اإلحصةةةةاء 2102 -2111المصةةةةدر: وزارة الةةةةنفط والمعةةةةادن، إحصةةةةائيات الةةةةنفط والغةةةةاز والمعةةةةادن، لألعةةةةوام 

 )باأللف طن(م. * بيانات وزارة النفط والمعادن لعام 2102السنوي

م، للكميات المنتجة والكميات المعاد حقنهاا كماا يتضاح مان 0221وتشير إحصائيات وزارة النفط والمعادن عام 

ألااااف قاااادم مكعااااب، والغاااااز المحااااروق  (0212121202الجاااادول، إضااااافة إلااااى الغاااااز الماااانكم  بمقاااادار )

( ألف قدم مكعب، ثم اختفت بياناات اإلنتااج 0212221010( ألف قدم مكعب، والغاز المستخدم )0412221122)

م من إحصائيات وزارة النفط والمعادن وهي األعوام التي بادء فياه تصادير الغااز المساال 0202، 0221عامي 

 ها في هذا القطاا اإلنتاجي.مما يثبت ضعف الشفافية إن لم نقل انعدام
 ( كمية إنتاج النفط الخام كما تظهره تقارير وإحصائيات01جدول رقم )

وزارة الةةةةةةةةةةةةةةةةةةةنفط  العام

 والمعادن/ برميل

لجنةةةةةةة مجلةةةةةةس النةةةةةةواب  

 الختامية/برميل

الجهةةةةةةةةاز المركةةةةةةةةزي   

 لإلحصاء/ مليون برميل

الفةةةةرق بةةةةالنفط الخةةةةام 

 )مليون برميل(

2111 01101910110   01101110011 011011 1 

2111 01101210911 01101210911 011011 1 

2111 00101110119 00101110119 001011 1 

2119 01101010911 01101010911 011001 1729 

2119 01101110101 01101110101 011011 1711 

2101 01100110101 01100010111 91011 1711 

2100 1100290129 1101110011 10011 1719 

 1701 11011 مليون برميل 1001 1202020021 2102

 اإلحصةةةةاءكتةةةةاب م، الجهةةةةاز المركةةةةزي لإلحصةةةةاء، 2102 -2111وزارة الةةةةنفط والمعةةةةادن، إحصةةةةائيات الةةةةنفط والغةةةةاز والمعةةةةادن، لألعةةةةوام  مصةةةةدر:ال

 م، )بيانات اللجنة فعلية( 2102 -2111دولة ، مجلس النواب، تقارير اللجنة الخاصة بدراسة الحسابات الختامية للموازنة العامة للم2102السنوي

م، 5025م، وحتى العاام 5008ومن خالل هذا الجدول يتضح أن  اإلحصائيات غير متطابقة اعتبارا من العام 
مع العلم أن بيانات لجنة مجل  النواب أتت من خالل قيامها بفحص الحسابات الختامياة للموازناة العاماة للدولاة 

إنتاج النفط أرقام فعلية.  وبالنسبة لإلحصائيات الصادرة من الجهاز المركزي لإلحصااء ويفترض هنا أن أرقام 
فقد تم االعتماد على كتاب اإلحصاء للسنوات األخيرة بحيث لم تعد البيانات تقديرية، وهي بيانات حصال عليهاا 

الانفط الحكاوميتين ذات  الجهاز كما يرد في الكتااب مان المؤسساة العاماة للانفط والغااز وهيئاة استكشااف وإنتااج
 العالقة واالختصاص األصيل باإلشراف على اإلنتاج. 

 ( بيانات إنتاج النفط الخام للجهاز المركزي لإلحصاء واللجنة الخاصة بفحص الحسابات الختامية. 01شكل رقم )
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 ء ولجنة مجلس النواب( فارق كميات النفط بين الجهاز المركزي لإلحصا00شكل رقم )

 
  

يظهاار هااذا الشااكل التراجااع الواضااح فااي إنتاااج الاانفط الخااام وقااد أشااارت اللجنااة البرلمانيااة المختصااة بدراسااة 
م إلى أن وزارة النفط والمعادن بررت ذلاك بتقاادم عمار الحقاول وزياادة الكسار 5020الحسابات الختامية للعام 

أي أن إنتاااج برمياال واحااد ماان الاانفط يصاااحبه  %90منهااا حيااث بلغاات نساابة الماااء فااي الاانفط  المااائي فااي عاادد
وشارق الحجار  25وحاواريم  75وساار  24والمسايلة  28برميل من الماء في قطاعاات صاافر  54استخراج 

اجياة والتاي وعزت اللجنة هذا التراجع إلى ضعف الرقابة الدائمة على أداء الشركات النفطياة أثنااء العملياة اإلنت
 كانت تتم بصورة غير اقتصادية وغير فنية مما أدا إلى تقادم عمر الحقول بصورة سريعة. 

وقد ترتب على انخفاض اإلنتاج بشكل مستمر انخفاض في حصة الحكومة مان إنتااج الانفط الخاام كماا يوضاح  
 الجدول التالي:
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 ن برميل(( حصة الحكومة والشركات من النفط الخام )مليو09جدول رقم )

حصةة الحكومةةة  تقارير الجهاز المركزي لإلحصاء  العام

فةةةةةةةي تقةةةةةةةارير 

 البنك المركزي 

فةةةةةارق حصةةةةةة 

الحكومةةةة بةةةين 

 التقريرين

حصةةةة الحكومةةةة فةةةي 

تقريةةةر لجنةةةة دراسةةةة 

 الحسابات الختامية

إحصائيات وزارة 

 النفط
 حصة الشركات حصة الحكومة

7936517301  8676 غير متوفرة غير متوفرة 1115  8673317013 

14786 غير متوفرة غير متوفرة 1116   8577477404 8577477410 

1117 74767 41711 39769  5.16 7176537559 7176537659 

1118 70754 31759 43769  1.00 7177747853 7071997870 

1119 61717 39776 8756  3.47 5876897315 6077967405 

1101 60710 35753 93757 ر متوفرةغي 3.18   6071047394 

1100 44751 17715 8744   .(31)  4573897700 غير متوفرة 
1101*  41779 05756 85.38  4174687711 غير متوفرة 0.94 

الهيئةةة العامةةة لإلستكشةةافات  ،فط والغــةةـازالمؤسسةةة اليمنيةةة العامةةة للةةنم، الصةةناعة والطاقةةة )2102، 2119، 2111السةةنوي اإلحصةةاءكتةةاب  :المصةةدر  

فعليةة أوليةة  فقةط  * م2102 ،2101 ،2119، 2111، 2111 التقرير السنوي للبنك المركزي اليمنةي، لوزارة النفط والمعادن( اإلحصائية، النشرة النفطية

وزارة  ة فعليةة(،م، )بيانةات اللجنة2102 -2111م، مجلس النواب، تقارير اللجنة الخاصة بدراسةة الحسةابات الختاميةة للموازنةة العامةة للدولةة 2102للعام 

 م.2102 -2111النفط والمعادن، إحصائيات النفط والغاز والمعادن، لألعوام 

ويوضااح الجاادول أعاااله كيااف اختلفاات أرقااام الجهاااز المركاازي لإلحصاااء والبنااك المركاازي ولجنااة مراجعااة 
صدرة وان عدم الحسابات الختامية، وأخيرا إحصائيات وزارة النفط، وهو ما يدل على الغموض في الكميات الم

 السما  للجمارك باإلشراف على موانئ تصدير النفط يثبت التالعب والفساد. 
 كما يرد من الجهات المختلفة.  حصة الحكومة من النفط الخام )مليون برميل( (01شكل رقم )

 
 

ل جازء مناه ضاعف الرقاباة مان قبال إذا تراجع مستمر في حصاة الحكوماة وباألساا  تادهور فاي اإلنتااج يتحما
وزارة الاانفط والمعااادن يقابلااه ضااعف فااي التخطاايط االقتصااادي ماان قباال الحكومااة، إذ كيااف لمجتمااع أن يعااي  
بكرامة وموارده يتم تدميرها واستنزافها وعلى عجل ليصب حصة منها في جيوب الفساد وهذا ماا تحااول قولاه 

األرقام وضعف الشفافية، وينتهي األمر باألجهزة المختصة وكال التقارير الرسمية عن تراجع اإلنتاج وتضارب 
منها يورد رقما يختلف عن األخر في ظل واحدية المصدر أال وهو األجهزة الحكومياة فهال تعماد هاذا المصادر 
تظليل ااخرين أم انه نفسه ال يعلم شيئا بل يردد ما يقاول لاه ااخارين، ساؤال لان يجياب علياه إال لجناة مساتقلة 

 -ايدة ونزيهة تقوم باألتي:مح
 فحص كل المستندات والوثائق الخاصة باإلنتاج.  -
 االستماا إلى قول المختصين والفنيين في هذا المجال.  -
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 مقارنة المدفوعات باالتفاقيات المبرمة مع الشركات اإلنتاجية.  -
 توجيه السؤل لمن تضخمت ثرواتهم من أين لك هذاو.  -

 

 تسعير النفط الخام:
ضية الثانية المرتبطة بالنفط الخام أال وهي تحديد أسعاره، فالحكومة اليمنية عندما تتقدم لمجلا  الناواب تأتي الق

بمشروا الموازنة العامة للدولة قبل بداية العام للحصول على موافقته عليها تضع أسعار متدنية لماا يتوقاع بيعاه 
لتصارف ولكان األغلبياة المريحاة للحازب الحااكم من نفط خام خالل العام، وكثيارا ماا كاان المجلا  ينتقاد هاذا ا

 المؤتمر الشعبي العام تمرر ذلك دون مراعاة أدنى اعتبار لما له من اثر على حسن استخدام الموارد. 

ويبرز خالل فترة الدراسة عدم تطابق متوساط ساعر الانفط السانوي فاي البياناات الاواردة مان الجهااز المركازي 
ناي، ولحقات بهام بياناات اللجناة البرلمانياة الخاصاة بدراساة الحساابات الختامياة لإلحصاء والبناك المركازي اليم

، 5009والتي لم تغطي كامل الفترة، ولكنها أيضا كانت مختلفاة ويالحاظ ظهاور الفاارق بوضاو  فاي األعاوام 
  -م، وكما يتضح من الجدول ااتي:5020

 ( متوسط أسعار النفط بالدوالر17جدول رقم )

لجهةةاز المركةةزي تقةةارير ا العام

 لإلحصاء

تقةةارير البنةةك المركةةزي 

 اليمني

تقارير اللجنة الخاصة بدراسةة  الفارق  

 الحسابات الختامية
1115 50.47 50.5 3.  غير متوفرة 

1116 63 63 -- 63783 

1117 73.38 73 38.  غير متوفرة 

1118 98.88 98.9 1.  98.49 

1119 63.48 63.5 1.  60797 

 غير متوفرة 0.79 79.8 78.10 1101
1100 000 000.0 0.  غير متوفرة 
1101*  غير متوفرة 0.5 001.5 000 

المؤسساة اليمنياة العاماة للانفط م، الصناعة والطاقاة )5025، 5009، 5000المصدر: كتاب اإلحصاء السنوي
، التقرير السنوي للبنك ، النشرة اإلحصائية لوزارة النفط والمعادن(والغـــاز، الهيئة العامة لالستكشافات النفطية

م * فعليااة أوليااة ، مجلاا  النااواب، تقااارير اللجنااة 5025، 5020، 5008، 5000، 5002المركاازي اليمنااي 
 ، )بيانات اللجنة فعلية(. م5025 -5002الخاصة بدراسة الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة 

عناي كامال ماا تسالمته الحكوماة مان كمياات منتجاة وهذا الموضوا من األهمية بمكان إذ أن فارق دوالر واحد ي
خالل العاام والتاي تصال إلاى عشارات المالياين، وهاي كمياات كبيارة بمعياار االقتصااد اليمناي، ومان هناا ياأتي 
التساؤل لماذا تظهر هذه االختالفات في بيانات األجهزة الحكومية، فالدراسة هذه تعتمد على أخر بيانات محدثاة 

ر اللجان البرلمانية أو منشورة على مواقع األجهزة على الشبكة العنكبوتية، ولكنه الغموض سواء كانت في تقاري
 الذي ساد وال زال يسود قطاا النفط ويخفي وراءه فساد عظيم. 

 

 صادرات النفط والغاز:

 دأبت بعض األجهازة الرسامية فاي السانوات األخيارة علاى نشار أرقاام صاادرات الانفط الخاام والغااز بالكمياات 
والقيماة بااللاير اليمناي وبالاادوالر األمريكاي ويوضاح الجاادول ااتاي هاذه الصااادرات وحصاة الحكوماة وحصااة 

 الشركات أيضا. 
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 ( حصة الحكومة والشركات من صادرات النفط والغاز 08جدول رقم )

 صادرات النفط والغاز بالمليون دوالر صادرات النفط والغاز بالمليون لاير العام

 اإلجمالي حصة الشركات حصة الحكومة اإلجمالي حصة الشركات مةحصة الحكو

1115 5977311.1 5437164.3 070417566.3 37004.9 17837.0 57951.1 

1116 7917486.1 5357484.8 073157971.8 47103.5 17709.9 67733.4 

1117 6037515.7 6157816.0 071097300.8 37187.9 37149.7 67037.6 

1118 .89137431  6417033.1 075437564.0 47513.1 37114.9 77717.9 

1119 3917399.1 4997699.0 8917198.3 07958.8 17473.6 47431.4 

1101 5817394.7 7717733.5 073537018.3 17748.9 37599.9 67348.8 

1100 7487681.6 8637303.3 076007993.9 37693.4 47137.9 77730.3 

1101*  7837349.1 7.0557775  073407016.3 37654.9 17677.1 67331.0 

م، تقريةر البنةك المركةزي بةالتطورات النقديةة والمصةرفية فةي 1101، 1101، 1117،1118، 1116المصدر: التقريةر السةنوي للبنةك المركةزي اليمنةي،
 م، * فعلية أولية.  1104الجمهورية اليمنية، لشهر مارس 

  
لبياناات المعلناة مان البناك المركازي اليمناي باعتبااره الخزيناة العاماة ومن خالل مقارنة قيمة الصاادرات وفاق ل

للدولاة التااي يجاب أن  تصااب فيهااا كال المااوارد العامااة للدولاة كونااه بنااك الحكوماة الااذي يقااوم بالنياباة عنهااا فااي 
 استقبال األموال وصرفها وفقا ما تصل إليه من أوامر منها بموجب التشريعات النافذة. 

التفاااوت فااي أرقااام المحصااالت خااالل ساانوات الدراسااة بااين مااا يااورده التقرياار الساانوي للبنااك  وتظهاار البيانااات
المركزي وما تظهره تقاارير الشافافية فاي الصاناعات االساتخراجية الصاادرة عان المجلا  اليمناي للشافافية فاي 

ح الجادول الصناعات االستخراجية والتي قامت ب عداده شركة متخصصة هي هارت جروب البريطانية، ويوض
 التالي ذلك. 

 
 (حصة الحكومة من صادرات النفط والغاز09جدول رقم ) العام

بيانةةةةةةةةةةات البنةةةةةةةةةةك 

 المركةةةةةزي اليمنةةةةةي

  )مليون دوالر(

بيانةةةات مبةةةادرة الشةةةفافية 

فةةةةةةةةةةةةةةةةي الصةةةةةةةةةةةةةةةةةناعات 

 االستخراجية

)مليون الفارق

 دوالر(

بيانةةات اللجنةةة الخاصةةة 

بدراسةةةةةةةةة الحسةةةةةةةةابات 

 الختامية

 الفار)ق دوالر(

 

 

5111  37004.9 3713473717318 81.6 3607604761471  69577557419  

1116 47103.5 ٧,٧٤٧,٥٧٨,٥٤٦ 651.5 3987587701573  157491080 

  غير متوافرة 513.0 ٢,١٨٦,٨٥٤,٢٦٥ 37187.9 1117

1118 47513.1 473137550 099.5 9697749709174  8117031  

1119 07958.8 078517781 018.0 9907111789570  -44411  

  غير متوافرة 30.83 176147858 17748.9 1101
0017171  

1100 37693.4 375107715 -9.310    غير متوافرة 
1107110  

1101* 4377843751773  غير متوافرة 37654.9    

م، تقرياار البنااك 5025، 5020، 5000،5008، 5002المصاادر: التقرياار الساانوي للبنااك المركاازي اليمنااي،
مباادرة م، * فعلياة أولياة، 5024ركزي بالتطورات النقدية والمصرفية في الجمهورية اليمنية، لشاهر ماار  الم

م، التقرياار 5020( التقرياار األول أكتااوبر  YEITIالشاافافية فااي مجااال الصااناعات االسااتخراجية فااي الاايمن ،) 
م تام إظهاار 5020لياة(، ومان العاام م، )بيانات المبادرة فع5024، التقرير الثالث، ابريل 5027الثاني، يونيو 

 قيمة الغاز من خالل الصف الثاني. 
ويتضح من الجدول السابق الفروقات الواضحة في البيانات الصادرة من الجهاات الثالثاة، فأرقاام الشافافية اقال  

سااة ماان األرقااام المعلنااة ماان البنااك المركاازي اليمنااي، فااي الوقاات الااذي تااورد فيااه بيانااات اللجنااة الخاصااة بدرا
الحسابات الختامية فاي بعاض السانوات أرقاام اقال مان أرقاام الشافافية وهاي أرقاام صاادرات الانفط والغااز التاي 
تحصلت عليها اللجنة من دراستها للحسابات الختامية للموازنة التي يفترض أنها فعلية ناتجة عن تنفيذ الموازناة 

االت لاي  هنااك مان مجاال للحاديث عان صاحة العامة للدولة خالل العام المعني وفي عصر الحاساوب واالتصا
 البيانات من عدمه إال نتيجة لضعف الشفافية. 

، 5002( عااام 7402240054484أمااا النشاارة اإلحصااائية لااوزارة الاانفط فتظهاار ان حصااة الحكومااة بلغاات ) 
(دوالر، ثااام عااااودت 5422244024282) 5000، وفاااي العاااام 5002( دوالر عاااام 4400244274290و)
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( دوالر عاااام 2492542724757، وتراجعااات إلاااى )5008(دوالر عاااام 4479240024408)الصاااعود إلاااى 
م 5022م، وبلغااااااااات عاااااااااام 5020( دوالر عاااااااااام 5428240904428، ثااااااااام ارتفعااااااااات إلاااااااااى )5009

( 7449242844240.02م )5025( دوالر، وبلغت القيمة لصالح الدولة والمؤسسة عام 7440240224722)
في الجدول السابق، ولذا يمكن القول لي  هناك ماا يمكان الوثاوق باه فاي  دوالر، وهي بيانات تختلف عما ظهر

 حصة الحكومة من قيمة صادرات النفط الخام.
 ( يوضح قيمة صادرات النفط الخام والغاز بحسب بيانات الجهات المختلفة. 27شكل رقم )

 
 

ام والغااز والتاي تظهرهاا بياناات لجناة مجلا  الناواب الخاصاة ويقارن الجدول التالي قيمة صاادرات الانفط الخا
بدراسة الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة باللاير اليمني وتحويلهاا إلاى الادوالر األمريكاي ومقارناة ذلاك 

تقاارير مع بيانات الشفافية، وقد تم استخدام متوسط سعر الدوالر الوارد بهذه التقارير وفي حالة عدم توافره في 
 اللجان تم استخدام متوسط السعر وفقا لبيانات الجهاز المركزي لإلحصاء. 

 
 ( قيمة صادرات النفط الخام والغاز بحسب بيانات اللجنة الخاصة بدراسة الحسابات الختامية21جدول رقم )

متوسط سعر  المبلغ باللاير اليمني العام

 الدوالر

دوالر وفقا لبيانات الجهاز متوسط سعر ال المبلغ بالدوالر األمريكي

 المركزي لإلحصاء

2111 190091101110191 091 2711171017101 090712 

2111 100091109120121 091 1701171917991 091711 

 099791 غير متوفر غير متوفر 191011901110211 2111

 099791 غير متوفر غير متوفر 911010001110912 2119

2119 191011009020009 212791 0799172127909 211 

 221 غير متوفر 209719 غير متوفر 2101

 201 غير متوفر غير متوفر غير متوفر 2100

 201 1711179117111 غير متوفر 110011102100111 2102

1001201110911 

 -1115فعلية(، كتاب اإلحصاء السنوي لألعوام م، )بيانات اللجنة 1101 -1115المصدر: اللجنة الخاصة بدراسات الحسابات الختامية لألعوام 
 م. 1101

ويظهر بوضو  ومن خالل هذا الجدول فروق متوساط األساعار التاي تارد فاي تقاارير اللجناة الخاصاة وبياناات 
كتاب اإلحصاء السنوي، األمر الذي يؤشر إلى تناقض األرقام ويشكك في مصداقيتها.  ويصبح مان المساتغرب 

اإلنتاج فمصدر البيانات واحد هو وزارة النفط والمعادن، ويفتارض إحكاام الرقاباة علاى  بورز اختالفات بيانات
عمليات اإلنتاج والتصدير، إذ يختفي دور أية جهة أخارا حتاى تلاك المخولاة قانوناا، ومان هناا تاأتي المالحظاة 
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العاماة للدولاة عاام  الجوهرية للجنة البرلمانياة الخاصاة فاي تقريرهاا عان مراجعاة الحساابات الختامياة للموازناة
م بأن )اللجنة الحظت خالل اجتماعاتها مع وزارة المالية ومصلحة الضرائب أنهما ال يستطيعان التعامل 5002

مااع الشااركات النفطيااة مباشاارة إال عاان طريااق وزارة الاانفط سااواًء فيمااا يتعلااق بكميااات اإلنتاااج ونفااط الكلفااة أو 
أن مصلحة الجمارك ال تمكان مان الادخول إلاى ماوانئ تصادير الضرائب المحتسبة على الشركات النفطية، كما 

 النفط لإلشراف والرقابة على الصادرات النفطية وفقاً لما هو مخول لها قانوناً(. 

ولذا فقد أوصت اللجنة بأنه على الحكومة تمكين مصلحة الجمارك من ممارسة صاالحياتها المخولاة لهاا قانونياا 
ات والواردات في كافة الموانئ بما في ذلاك الصاادرات والاوردات النفطياة.  في اإلشراف والرقابة على الصادر

ولم تلتزم الحكومة بذلك، ولذا تكررت مالحظات اللجناة فاي تقريرهاا عان دراساة الحساابات الختامياة للموازناة 
فاي  م باالتي )وتجدر اإلشارة إلى عدم قياام سالطات الجماارك بممارساة اختصاصااتها5009العامة للدولة عام 

( الذي يوجب على المستورد والمصدر تقديم 24موانئ تصدير النفط الخام وفقا لنصوص قانون الجمارك رقم )
 البيانات الالزمة وفتح بيان جمركي لضبط عملية االستيراد والتصدير(. 

د فضحه الحكومة من جانبها تجاهلت هذه التوصيات ألن قوا الفساد ال ترغب في فتح نافذة قد تفضح ما ال يرا
م ماان اللجنااة البرلمانيااة كالتااالي )تبااين عاادم تضاامين البيانااات الجمركيااة 5020ولااذا تكااررت التوصااية عااام 

م واألعاوام الساابقة بالمخالفاة ألحكاام قاانون 5020لصادرات شحنات النفط الخام والغاز المصدرة خالل العاام 
م، وقاد ارجاع رد المصالحة ذلاك إلاى 5020لسانة  25م وتعديالته بالقانون رقم 2990لسنة  24الجمارك رقم 

عدم موافقة وزارة النفط على طلاب المصالحة بفاتح مكاتاب جمركياة فاي ماوانئ تصادير الانفط والغااز إلصادار 
بيانات جمركية بكافاة صاادرات الانفط الخاام والغااز لماا لاذلك مان أهمياة كبيارة فاي الحصاول علاى المؤشارات 

رات النفطياة تعتبار المصادر الرئيساي فاي إيارادات الدولاة والحساابات والبيانات االقتصادية الفعلية كاون الصااد
 القومية(. 

م مالحظاتها حول عدم السما  للمصلحة بمراقبة موانئ تصدير النفط بالقول )بالرغم 5022وكررت اللجنة عام
لخام من توصيات المجل  المتكررة بضرورة تضمين البيانات الجمركية بيانات تخص صادرات شحنات النفط ا

والغاز المصدرة وذلك عبر إنشاء مراكز جمركية في موانئ تصدير النفط والغاز إال انه لاوحظ عادم تنفياذ ذلاك 
م بالمخالفة لقانون الجمارك وتعديالته بسبب عادم موافقاة وزارة الانفط علاى طلاب المصالحة 5022خالل العام 

 الجمارك المتكرر بهذا الشأن بحسب رد المصلحة(. 

م، يدل 5022حكومة في عدم تمكين المصلحة استمر حتى سقوطها بفعل ثورة فبراير الشبابية عام إن إصرار ال
بوضو  على فجوة التطبيق، والغياب الكامل لمنظمات المجتمع المادني للتصادي لهاذه الفجاوة نتيجاة لادفع قاوا 

في الوقت نفسه إزاحة الجاادة الفساد بمكوناتها الخاصة في هذا الجانب لتعمل على المساعدة في إخفاء الحقائق و
منها والقليلة العدد الضعيفة اإلمكانيات عن التصدي لهذه الفجوة بما يعمل علاى تحساين مساتوا الشافافية والحاد 

 من ممارسات الفساد. 

م. و( تاااااريد  220 -905وقااااد تقاااادم وزياااار الماليااااة فااااي حكومااااة الوفاااااق صااااخر الوجيااااه بمااااذكرة رقاااام )
اء بشأن إنشاء دائرتين جمركيتين في مينائي الضبة م/ حضرموت وبلحااف م إلى مجل  الوزر28/25/5025

م علاى ذلاك وان تماار  الادائرتين كافاة المهاام واإلجاراءات 52/25/5025م/ شابوة، وقاد وافاق المجلا  فاي 
الجمركية على الواردات والصادرات بما في ذلك النفط والغاز وفقا لقانون الجمارك والقوانين ذات الصلة، وفي 

م وجهاات مصاالحة الجمااارك رسااالة لااوزير الاانفط تفيااد فيهااا عاادم التاازام الشااركة اليمنيااة للغاااز 50/20/5027
 الطبيعي المسال بتقديم إقرارات جمركية لما يتم تصديره. 

م، مااا يفيااد عاادم 5025ولااذا فقااد ورد فااي تقرياار اللجنااة البرلمانيااة الخاصااة بمراجعااة الحسااابات الختاميااة للعااام 
يات مجل  النواب )عدم االلتزام بتوصيات المجل  المتكررة بضرورة فاتح مكاتاب جمركياة فاي االلتزام بتوص

موانئ تصدير النفط والغاز وفقاً لقانون الجمارك والئحته التنفيذية، حيث لوحظ عدم وجود أي بياناات جمركياة 
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ات االقتصادية الفعلياة ، م ، ما يشير إلى القصور في المؤشر5025لصادرات الغاز والنفط الخام المصدر لعام 
 كون الصادرات النفطية تعتبر المصدر الرئيسي في إيرادات الدولة والحسابات القومية(

أي أن هناك إصرار غريب على تجاهل القوانين من قبل شركات إنتاجية محلية وأجنبياة، وهاو اإلصارار الاذي 
ضوا عدم السما  هذا عندما تم تدشين يخفى وراءه ممارسات فساد ونهب لثروات وطن بأكمله.  وقد طر  مو

التقرير الثاني للشفافية من قبال احاد ممثلاي منظماات المجتماع التاي ال تادور فاي فلاك الحكوماة واعتارف حينهاا 
مندوب شاركة صاافر باذلك، وقوبال األمار بصامت عجياب مان أعضااء مجلا  الشافافية اليمناي فاي الصاناعات 

كزي للرقابة والمحاسبة في المجل  مع أن تقاارير الجهااز نفساه االستخراجية وعلى األخص ممثل الجهاز المر
متخمة بالمالحظات، والمجل  وبحسب أهدافه ومهامه والتي تطرقنا إليها فيما سابق مان هاذه الدراساة يجاب أن 
يعمل على رفع مستوا الشفافية وإال فما الداعي لوجوده أو إن وجوده مجرد وسيلة لتبايض الصافحات الساوداء 

 فساد في اليمن. لقوا ال

وهي نقطة من النقاط التي لم يعمل المجل  لالستفادة منها من تقارير الشفافية مماا يعناي أن وجاوده مثال عدماه 
فلو كان األمر مجرد إفصا  وليقارن من يقاارن كعملياات إحصاائية فقاط دون تحارك حقيقاي الساتعادة األماوال 

دم األعاوام، فليكتفاي با لزام الشاركات بنشار البياناات علاى المنهوبة وإيقاف أية تصارفات مان هاذا القبيال فاي قاا
 مواقعها االلكترونية كما تعمل األجهزة الحكومية، وبالتالي توفير الوقت والجهد والمال المنفق على المجل . 
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 الفصل الثاني 
 ريع النفط

 توطئــة:  
ختلفاة مان الشااركات العاملاة فاي مجااال الاانفط، جملاة اإليارادات التااي تتسالمها الوحادات الحكوميااة الميمثال رياع 

استكشاف وإنتاج الصناعات االستخراجية في اليمن، وتتمثال بحصاة الحكوماة مان مبيعاات خاام الانفط المصادر 
إلى الخارج، والنفط المباا محليا للمصافي، ومبيعات الغاز المصدر والغاز المحلي، ومنح اإلنتااج ومانح توقياع 

وعمولة االمتياز على عمليات اإلنتاج النفطي والمعدني والغازية، والضريبة على  االتفاقيات النفطية والمعدنية،
الشركات في مرحلة االستكشافات النفطية والمعدنية والغازياة، ومانح الادعم والتادريب المؤسساي ودعام التنمياة 

 االجتماعية والبحث والتطوير وإيرادات أخرا. 

فااي نشاارتها اإلحصااائية الربااع ساانوية للحكومااة المنشااورة علااى  وتتضاامن البيانااات الصااادرة ماان وزارة الماليااة
مواقعهااا االلكترونيااة بيانااات هااذه المااوارد المدفوعااة للخزينااة العامااة للدولااة، كمااا أوردتهااا الحسااابات الختاميااة 
لياة للموازنة العامة والمعدة من وزارة المالية وسيتم القيام بمقارنة ما ورد في النشرات الصادرة مان وزارة الما

بغاارض الوصااول إلااى أرقااام نهائيااة.  ويااذهب ريااع الاانفط إلااى كااال ماان وزارة الماليااة ووزارة الاانفط والمعااادن 
 والوحدات التابعة لها والتي تمتلك حصة في بعض الشركات اإلنتاجية. 

 ما تسلمته وزارة المالية من ريع:
وماة واإلشاراف علاى إنفاقهاا، ويمثلهاا فاي تعد وزارة المالية الجهة الرئيسية المسؤولة عن تحصيل أموال الحك 

كل جهة حكومية مدير عاام للشاؤون المالياة يقاوم باالتحكم فاي العملياات المالياة ومان هاذه الجهاات وزارة الانفط 
والمعادن، ويوضح الجدول التالي بيانات الريع خالل سنوات الدراسة والتي تسالمتها وزارة المالياة الاواردة فاي 

الية للحكومة، وتلك الواردة في الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولاة، والفاروق بينهاا النشرة اإلحصائية الم
 خالل سنوات الدراسة. 

 ( ريع النفط52جدول رقم )

لاير( بحسب  الريع )بالمليون العام

 للحكومة المالية اإلحصائية النشرة

الريع بحسب ما ورد في 

 الحسابات الختامية

 الفرق )بالمليون(

5002 7747537 ٧٧٧،١٢٥،٥٥٥،٧٥٢ - 07106 

5002 071877159 ٥،٥٨١،٢٢٢،٧٧٥،٤١٦ - 07837 

5000 9477819 ٢٧٢،٢٦٥،٤٨٥،٢٨٤ -147401 

5008 075107934 ٥،١٥٥،٢٧٢،١٥٧،٤٦٢ 1 

5009 7517531 743763370137311 - 67899 

5020 071917173 ٥،٥٥٢،١٧٥،٤٢٧،٥٧٥ -179458 

5022 071337151 ٤،٧٥٥،٧١٤٥،٢٢٤،١٥  6744 

5025 071857117 ٥،٥٧٥،٧٧٧،٤٧٤،٦٥٧ - 047891 

 ، والعةدد السةادس1101لمصدر: الجمهورية اليمنية، وزارة المالية، النشرة اإلحصائية لمالية الحكومة، العدد الثةاني واألربعةون للربةع الرابةع مةن العةام ا

م، 1103م، العةدد الرابةع والخمسةون للربةع الرابةع لعةام1101مةن عةام  ربعةون للربةع الثالةثواأل التاسع -م، العدد1100 العام من الرابع واألربعون للربع
 م. 1101، 1100، 1101، 1119، 1117الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة 

 ( ريع النفط.  24شكل رقم )
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 جنة البرلمانية( الفرق في ريع النفط بين بيانات وزارة المالية والل22شكل رقم )
 

 
 

ومن خالل الجدول والشكل الساابق يتضاح وجاود فاارق فاي البياناات المعلناة عنهاا والاواردة فاي النشارة المالياة 
وتلك الواردة في الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة والتي عبر عن ما تم تنفيذه وتحصايله مان  للحكومة،
الصناعة، وفي كلتا الحالتين فأن المصدر واحد أال وهاو وزارة المالياة ال أحادا ساواها، فهال تسارب موارد هذه 

عدم القدرة على التفريق بين األس  المحاسبية كذلك إلى هذه البيانات هل هو اإلهمال باعتبار إن ال احد ساوف 
 ت المتعلقة بهذه الصناعة. يكلف نفسه عناء القراءة والتمحيص، أم يخفي ذلك تزويرا حقيقيا للبيانا

 حصة الحكومة من مبيعات النفط الخام:
تعد حصة الحكومة من هذا البند أهم أنواا الرياع الاذي تتسالمه وزارة المالياة وأكثرهاا توليادا لإليارادات العاماة 

لمالياة للدولة، ويظهر الجدول التالي قيمة هذا الجازء مان الرياع بحساب ماا ورد فاي بياناات النشارة اإلحصاائية ا
 للحكومة ربع السنوية، وبيانات الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة للسنوية. 
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 بحسب ما ورد في ( مبيعات النفط الخام11جدول رقم )

 المبيعات الحسابات الختامية لاير( )بالمليون لحكومةا ماليةل اإلحصائية نشرةال العام

2111 1900911 ٦٨٥,٨١٧,٧٥٧,٧٨١ 

2111 1000910 ٤٥٥,٨٥٥,٨٧٧,٤٢٦ 

2111 1910111 ٦٨٤,٧٦٢,١٤١,٢٧٥ 

2119 9110100 ٨٧٧,٧٥٥,٦٦٧,٢٥٢ 

2119 1190992 ٧٦٨,٨٨٢,٥٥٢,٤٢٢ 

2101 1190121 ١٦٨,٧٢٥,٥٧٧,٦٥٢ 

2100 1290291 ٧٢٨,٢٨٧,١٨٦,٥١٥ 

2102 1100111 ٧١٥,٥٦٦,٢٢٥,١٤٧ 

 العةام مةن الرابةع للربةع -واألربعةون ، والعةدد السةادس1101ي واألربعةون للربةع الرابةع مةن عةام المصدر: النشرة اإلحصائية لمالية الحكومة، العدد الثةان
الحسةابات الختاميةة م، 1103م، العدد الرابع والخمسون للربع الرابع للعةام المةالي 1101من عام  للربع الثالث -واألربعون التاسع -م، العدد1100 المالي

 م، وزارة المالية. 1101، 1100، 1101، 1119، 1117للموازنة العامة للدولة ،

وعندما بدأت شركة المطابقة هارت جروب في مراجعة البياناات المقدماة مان الحكوماة والشاركات النفطياة فاي 
التقرياار األول للشاافافية فااي الصااناعات االسااتخراجية فااي الاايمن ظهاارت فروقااات كبياارة فااي أرقااام الاانفط الخااام 

لمفصح عنها من قبل الشركات اإلنتاجية وأجهزة الحكومة.  وكما اتضح من المصدر الخاص بحصة الحكومة وا
الوثائق الرسمية والتي عرضناها في هذه الدراسة ف نه ال يسمح لمصلحة الجمارك مراقبة ماوانئ تصادير الانفط 
الخام، وبررت شركة المطابقة هارت ذلاك أيضاا بجهال محاسابي الحكوماة والشاركات النفطياة لألساا  النقادي 
المطلوب على أساسه تعبئة البيانات واتبعوا أسلوب االستحقاق ماع أن العقاد الموقاع ماع الشاركة يتضامن عملياة 

 تدريب المحاسبين على كيفية استكمال تعبئة البيانات. 

وتكرر األمر في التقرير الثاني والثالث، وكأنه ال توجد خبرات قاادرة علاى التفرياق باين األساساين الاذي يجاب 
ب المحاسبة واإلدارة تعلمه في السنة األولى من الجامعاة فاي العلاوم اإلدارياة إال إذا كاان كال العااملين على طال

في الحسابات لدا هؤالء من غير هذه التخصصات.  ومشكالت األساسين لي  بهذا التعقيد حتاى ينساحب علاى 
وماان ناحياة أخاارا ية مااا نصاه: "كال التادفقات فقااد ورد فاي التقرياار الثااني للشاافافية فاي الصااناعات االساتخراج

أفصحت المؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز عن كميات النفط المصادرة والمحاول إلاى المصاافي فاي كال سانة 
ميالدية خالل الفترة وكذلك عن المبالغ المساتلمة عان عملياات البياع لهاذه الكمياات وفاي مثال هاذه الحالاة ال ياتم 

يع التي تمت أخر شهر من السنة إال فاي السانة الالحقاة التاي تام فيهاا تصادير استالم العائدات الخاصة بعملية الب
 ".  الكمي أو تحويلها، وهذا يتعارض مع األسا  النقدي لإلفصا 

والواضح ان محاسبي الحكومة على علام بهاذه األسا  وعلاى سابيل المثاال يوضاح الجهااز المركازي للرقاباة   
ات الختامية كيفية احتساب حصة الحكومة والية التسديد وفقا لألسا  والمحاسبة في تقريره عن مراجعة الحساب

ومن خالل الدراسة والتحليل تبين أن كمية النفط الخام المصدر للخاارج مان حصاة الدولاة ا النقدي حيث يقول 
 م وفقااً لألساا 5020حصة الشركة اليمنية تحات التأساي  التابعاة للمؤسساة العاماة للانفط والغااز خاالل العاام 

( ماان تقااديرات %7.04( برمياال وبنساابة )927.224( برمياال بزيااادة قاادرها )75.075.520النقاادي بلغاات )
( مقارنًة %20.72( برميل بنسبة )7.028.052( برميل وبزيادة كمية )72.028.047ربط الموازنة البالغ )

 ( برميل.59.207.275م والبالغ )5009بكمية النفط الخام المصدر عام 

م إيرادات النفط الخام المصادر مبلاغ 5020بينما أظهر تقرير وزارة المالية الصادر عن العام  ويضيف التقرير
م المسدد في يناير 5009( لاير، باإلضافة إلى المرحل من قيمة مبيعات شهر ديسمبر 207.422.702.900)

تام تورياده ( لاير، وبلغ ماا 250.592.872.929( لاير ب جمالي مبلغ )42.872.277.999م مبلغ )5020
م مبلاااااااغ 5022( لاير والمرحااااااال إلاااااااى ينااااااااير 225.225.782.400م مبلاااااااغ )5020خاااااااالل العاااااااام 

م والمتوقاع 5020( لاير والذي تمثل قيمة كمية النفط المصدر المبااا فاي شاهر ديسامبر20.079.420.492)
 م.5022سدادها في يناير
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 ( كميات النفط المصدرة قبل إجراء التسويات. 57جدول رقم )

عامال  

االختالفات  ما أفصحت عنه

 المبدئية

 برميل

 الشركات الجهات الحكومية

 دوالر أمريكي برميل برميل

5002 2847224222 7407447004708 2044054702 (542524522) 

5002 2248244255 5489842524257 2740994548 (245744052) 

5000 7240794529 5428448224940 7240784529 ---- 

(باأللف)األرقام 0085  454200 447574222 444420 (54720) 

(باأللف)األرقام 5009  704882 248204080 704828 50 

(باأللف)األرقام 5020  774505 542044828 774522 22 

(باأللف)األرقام 5022  724208 742024052 724208 --- 

، التقرير 1103م، التقرير الثاني، يونيو 1101( التقرير األول أكتوبر  YEITIاليمن،)  المصدر: مبادرة الشفافية في مجال الصناعات االستخراجية في
 م. 1104الثالث، ابريل 

م.  أي قبل تفكيار الايمن 5002و5002ومن خالل بيانات الجدول أعاله برزت االختالفات الكبيرة في العامين 
م.  ثام عاادت 5000تفات هاذه الفاروق فاي العاام باالنضمام لمبادرة الشفافية في الصناعات االستخراجية، ثم اخ

م وبأرقااام صاغيرة، وبالتااالي هال يمكاان القااول إن 5022للظهاور مجااددا فاي األعااوام التالياة واختفاات فااي العاام 
م كانوا أكثر قدرة علاى التفرياق باين األساساين النقادي واالساتحقاق، أو صادرت التعليماات 5000موظفي عام 

قات العينية بالشكل السليم أو بما يخدم قوا الفساد، مع العلم أن البياناات الحكومياة باالستعداد لإلفصا  عن التدف
 في التقرير األول غير مدققة. 

 ( حصة الحكومة من كميات النفط الخام قبل إجراء التسويات. 22شكل رقم )

 
ت اقتنعاات الحكومااة بصااحة أرقااام الشااركات علااى وبعااد إجااراء المراجعااة والتعااديل ماان قباال الحكومااة والشااركا

م، وهو أمر يثيار الشاك خاصاة إذا ماا لاوحظ ان القيماة التاي 0224، 0222مستوا البرميل الواحد في األعوام 

م حيااث اعتاارف الحكومااة بفااارق قاادره 0224م، وتغياارت فااي العااام 0222تساالمتها الحكومااة لاام تتغياار عااام 

( فاأن ذلاك يمثال 2012سط السعر الوارد فاي تقريار البناك المركازي )دوالر(، وباستخدام متو 24212201220)
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( 440224204( برميل، وهو مغاير تماما للفارق الذي ظهر في الكميات المصادرة بمقادار )142024221قيمة )

 برميل.
م  فقااد ظهاارت أرقااام جدياادة ال كااالم الحكومااة طلااع صااحيح وال كااالم 5020، 5008،5009أمااا فااي األعااوام 

الشركة المحاسبية من جانبها أكدت أنه تم تقديم الوثائق التي تثبات صاحة ذلاك فياا تارا ماا هاي هاذه  الشركات،
 الوثائق وهل اطلع عليها المجل  اليمني للشفافية في الصناعات االستخراجية وما درجة الموثوقية فيها. 

 
 

 ( كميات النفط المصدرة بعد إجراء التسويات. 54جدول رقم )

حت عنهما أفص العام   

ي االختالفات الت

للم تحسم/ برمي  

 الشركات الجهات الحكومية

 دوالر أمريكي برميل برميل

5002 2044054702 7407447004708 2044054702 ----- 

5002 274099548 7472740084224 2740994548 ----- 

5000 7240784529 5428448224940 7240784529 ----- 

لف()األرقام باأل5008  454798 447574222 454798 ---- 

)األرقام باأللف(5009  704822 248204080 704822 ---- 

)األرقام باأللف(5020  774745 542044828 774745 ---- 

)األرقام باأللف(5022  724208 742024052 724208 --- 
، التقرير 1103م، التقرير الثاني، يونيو 1101( التقرير األول أكتوبر  YEITIالمصدر: مبادرة الشفافية في مجال الصناعات االستخراجية في اليمن،) 

 م . 1104الثالث، ابريل 

( وجود فروق في القيمة باين ماا أوردتاه بياناات الشافافية فاي الصاناعات 55وقد اتضح من خالل الجدول رقم )
يتم ماان خااالل الجاادول التااالي االسااتخراجية، وبيانااات تقااارير البنااك المركاازي، وبيانااات اللجنااة البرلمانيااة، وساا

المقارنة مع بيانات النشرة اإلحصائية من خالل إضافة قيمة الغاز المصدر إلى قيمة النفط الخام المصادر خاالل 
م، 5009فتاارة الدراسااة فااي الصااف الثاااني لكاال عااام تاام فيااه تصاادير الغاااز الطبيعااي المسااال اعتبااارا ماان العااام 

متوسط سعر النفط، وسوف تعطى األلوياة فاي الساعر لماا ورد مان اللجناة وبتحويل المبالغ إلى دوالر باستخدام 
 البرلمانية. 

 لحكومةل ماليةال اإلحصائية نشرة( قيمة صادرات النفط الخام والغاز بالدوالر بحسب بيانات ال21جدول رقم ) 

المبلغ بالمليون لاير  العام

 يمني

متوسط سعر الدوالر وفقا 

 لبيانات اللجنة البرلمانية

متوسط سعر الدوالر وفقا لبيانات  المبلغ بالمليون دوالر أمريكي

 الجهاز المركزي لإلحصاء

2111 1900911 091 211171012 090712 

2111 1000910 091 101171999 091711 

 099791 211171911 غير متوفرة 1910111 2111

 099791 109271111 غير متوفرة 9110100 2119

2119 1190992 212.91 012271111 211 

191 

2101 1190121 209719 219179119 221 

200211 

 201 111171119 غير متوفرة 1290291 2100

190111 

 201 111271219 غير متوفرة 1100111 2102

110012 

 العةام مةن الرابةع للربةع -واألربعةون م، والعةدد السةادس1101العةام المصدر: النشرة اإلحصائية لمالية الحكومة، العدد الثاني واألربعون للربع الرابع من 
م، كتةاب اإلحصةاء 1103م، العةدد الرابةع والخمسةون للربةع الرابةع للعةام المةالي 1101مةن عةام  للربةع الثالةث -واألربعةون التاسةع -م، العدد1100 المالي

 م1101 -1115السنوي لألعوام 
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 العام

 ادرات النفط والغاز(حصة الحكومة من ص52جدول رقم )

بياناااااااات البناااااااك 

المركاازي اليمنااي 

 )مليون دوالر( 

بيانات مباادرة الشافافية 

فاااااااااااي الصاااااااااااناعات 

االساااااااااااااااااااااااااتخراجية 

 )بالدوالر( 

بيانات النشرة اإلحصائية 

لمالية الحكومة )مليون 

 دوالر(

بيانااااات اللجنااااة الخاصااااة 

بدراساااااااااااة الحساااااااااااابات 

 الختامية بالدوالر

5002 74224 .9  7084740744700  54204 .25 5420442244227 

5002 44027 .2  7472740084224 74202 .29 7420242804987 

5000 74080 .9  غير متوافرة 289. 54444 5428448224940 

5008 44257 .0  447574222 44295 .02 4429540494929 

5009 24928 .8  248204080 24055 .72 2489245054929 

5020 54048 .9   غير متوافرة 80. 54297 540204258 

5022 74297 .4   غير متوافرة 77. 74222 740054052 

5025*  74224 .9  7420048474704 07. 7225 غير متوافرة 

م ، تقرياار البنااك 5025، 5020، 5000،5008، 5002المصاادر: التقرياار الساانوي للبنااك المركاازي اليمنااي،
مباادرة م، * فعلياة أولياة، 5024ية اليمنية، لشاهر ماار  المركزي بالتطورات النقدية والمصرفية في الجمهور

م، التقرياار 5020( التقرياار األول أكتااوبر  YEITIالشاافافية فااي مجااال الصااناعات االسااتخراجية فااي الاايمن، ) 
النشاارة اإلحصااائية لماليااة م، )بيانااات المبااادرة فعليااة(، 5024، التقرياار الثالااث، إبرياال 5027الثاااني، يونيااو 
 مان الراباع للربع -واألربعون ، والعدد الساد 5020د الثاني واألربعون للربع الرابع من العام الحكومة، العد

م، العادد الراباع والخمساون للرباع 5025من عام  للربع الثالث -واألربعون التاسع -م، العدد5022 المالي العام
تقااارير اللجااان البرلمانيااة ، م5025 -5002كتاااب اإلحصاااء الساانوي لألعااوام  م،5027الرابااع للعااام المااالي 

 م. 5025-5002لألعوام 
 

  
 ( بيانات النفط الخام والغاز المصدر. 20شكل رقم )

 
  

أي أن الحكومااة والشااركات اإلنتاجيااة اسااتطاعت تقااديم )الوثااائق( التااي حلاات مشااكالت الفروقااات فااي الكميااات 
ن االختالفات ظلت واضاحة فاي بقياة اإلحصاائيات الصاادرة مان الجهااز المصدرة من النفط الخام والغاز.  ولك
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المركزي لإلحصاء وتقارير البنك المركزي واللجان البرلمانية، كما أوضحها الجدول والشكل السابقين، فهل ياا 
 ن. ترا تستطيع هذه الجهات تقديم المزيد من الوثائق لتظهر أرقام جديدة في مسيرة فساد ونهب النفط في اليم

والمعااروف إن دائاارة تسااويق الاانفط الخااام بالمؤسسااة اليمنيااة العامااة للاانفط والغاااز هااي المسااؤولة عاان تصاادير 
وتحويل حصة الحكومة من النفط الخام وقد ظهرت فروقات في قيم الصادرات والتي لم يتم حسمها بعاد إجاراء 

 -التسويات مع ما أوردته وزارة المالية وكما يوضح ذلك الجدول ااتي:
 

 ( فروقات قيم صادرات النفط الخام بين المؤسسة ووزارة المالية. 50جدول رقم )

 العام
 البيانات بعد التسويات )األرقام بمئات ااالف(

 االختالفات
 وزارة المالية المؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز

5008 047074822 047024227 24045 

5009 742484082 742294740 2584078 

 المصدر: تقرير الشفافية الثاني للصناعات االستخراجية في اليمن. 

ومن هذا الجدول يتضاح فقادان ماا يقاارب المائاة وثمانياة عشارون ملياون دوالر ماا باين المؤسساة والمالياة فاي 
ى ما م نتيجة لالزمة المالية العالمية إل5009الوقت الذي انخفضت فيه حصة الحكومة من قيمة النفط الخام عام 

يقارب النصف، فهل يعني ذلك اتهام من أرقام المؤسسة لوزارة المالية ب خفاء هذا المبلغ الكبير في الوقت الاذي 
 كانت الخزينة العامة تشكو تراجع اإليرادات. 

حيث وقد يقول قائل إن بيانات الحكومة ليست عدم دقيقة ألنها تتضمن إيرادات أخرا كما جاء في هذه الدراسة 
صة الدولاة مان الانفط الخاام المناتج علاى حقيقتهاا نتيجاة اساتمرار وزارة الانفط بضام كمياة الانفط الخاام تظهر ح

المستلمة عيناا والمساددة مان قبال الشاركات النفطياة ضاريبة الادخل المفروضاة والمساتحقة علاى تلاك الشاركات 
ة الانفط الخاام المساددة عيناا وإدراجها ضمن حصة الدولة في اإلنتاج المقسم ا اإلتاوة دون تحدياد وإظهاار كميا

 والموازية لقيمة ضرائب الدخل المستحقة على كل شركة نفطية. 
ولكن تلاك بياناات وزارة الانفط والمعاادن، إضاافة إلاى أن أرقاام الحكوماة والتاي نعناي المفصاح بهاا مان وزارة 

  أعلااى ماان أرقااام الماليااة خااالل هااذه الساانوات ماان ساانوات الدراسااة فااي صااادرات الاانفط الخااام كاناات اقاال ولااي
 الشركات. 

ومن مالحظات التقرير الثاني على البنك المركزي أنه قام باإلفصا  عن عائادات صاادرات الانفط الخاام بشاكل 
شهري بعملة الدوالر األمريكي وكذلك كميات الانفط الخاام الخااص بهاذه العائادات دون ذكار إي تفاصايل ساواء 

حيث أفاد انه ال تتوافر لديه هاذه التفاصايل.  جهاد ال باأ  باه  على مستوا الشحنات أو على مستوا القطاعات
بذلته شركة المطابقة لمحاول معرفة حقيقة الصادرات لكاي تساتطيع حال الغااز فاروق الكمياات، ولكان ماا قالتاه 

 الشركة أيضا انه حتى الجهات المعنية بذلك في وزارة النفط والمعادن لي  لديها هذه التفاصيل. 

 ن النفط والمحول للمصافي:حصة الحكومة م
يأتي في المرتبة الثانية في األهمية في الموارد العامة للحكومة هي حصتها من إنتاج الانفط الخاام والاذي يحاول 
إلى مصفاة عدن ومصافاة ماآرب لياتم تكرياره ومان ثام يساتخدم فاي تغطياة احتياجاات االساتهالك المحلاي، وقاد 

ماان الحكوماة وتلاك المقدماة مان الشاركات، حياث أوردت الحكومااة  حادثت فروقاات كبيارة فاي البياناات المقدماة
بيانات مغايرة تماما لما قدمته الشركات النفطية المنتجة، وعللات شاركة المطابقاة ذلاك بأساا  االساتحقاق الاذي 
اسااتخدمته الحكومااة والشااركات باادال عاان األسااا  النقاادي المقاار ماان المجلاا  اليمنااي للشاافافية فااي الصااناعات 

ية فااي تقااارير الشاافافية الثالثااة للصااناعات االسااتخراجية، ويوضااح الجاادول التااالي تلااك الفااروق قباال االسااتخراج
 إجراء التسويات. 
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 ( كميات النفط المحولة لمصفاة عدن قبل إجراء التسويات/ برميل. 58جدول رقم )

 العام
ئيةاالختالفات المبد ما أفصحت عنه  

 الشركات الجهات الحكومية 

5002 26،141،819 5248224470 (0094228) 

5002 5547004772 5042944080 242024549 

5000 7742224279 7742224279 ---- 

()األرقام باأللف 5008  504988 544920 74052 

()األرقام باأللف 5009  524245 524945 200 

()األرقام باأللف 5020  524292 524292 --- 

)األرقام باأللف(5022  244092 745922  2200 

( التقرير األول أكتوبر  YEITIالمصدر: مبادرة الشفافية في مجال الصناعات االستخراجية في اليمن،) 
 م.  5024، التقرير الثالث، ابريل 5027م، التقرير الثاني، يونيو 5020

 ( كميات النفط المحولة للمصافي )نفط مباا محليا( قبل إجراء التسويات. 28شكل رقم )

 
 

، 009م، وقاد كاان الفاارق )5002وقد تم إجراء التسويات بعد ذلك لتقر الحكومة بصحة أرقام الشركات للعاام 
 5202549م ليصبح الفارق )5002برميل(، ورفعت الشركات أرقامها لتقترب من أرقام الحكومة عام  228

مة انضمامها للمبادرة وال حتاى برميال واحاد فاارق وتكارر م عام ما بعد إعالن الحكو5000برميل(، أما العام 
م، فهنا على ما يبدو فهام محاسابي الحكوماة والشاركات النفطياة الفارق باين األساساين النقادي 5020األمر عام 

 واالستحقاق، ثم عادت الفروق في األعوام األخرا يعد ذلك ولكن صغيرة، وهو ما يظهره الجدول التالي. 
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كميات النفط المحولة لمصفاة عدن بعد إجراء التسويات (19جدول رقم )  

ما أفصحت عنه   ما أفصحت عنه الجهات الحكومية  العام

 الشركات/ برميل

ي االختالفات الت

 دوالر أمريكي برميل لم تحسم

1115 ٢٤,٥٦٥,٨٥٢ ٥,٦٥٦,٨٦٥,١٦٤ ٢٤,٥٦٥,٨٥٢ --- 

1116   ٢٢,٨٥٥,٧٧٤ ٥,٦٤٦,٨١٨,٦٦٥ ٢٢,٨٥٥,٧٧٤ ---  

1117 ٧٧,٥١١,٤٧٢ ٢,٦٧٢,١٢٥,٧٥٤ ٧٧,٥١١,٤٧٢ --- 

)األرقام باأللف(1118  ٢٧,771 ٢, 11٧ ,  141  ٢٧,771 --- 

)األرقام باأللف(1119  ٢١, ٢9٢  ٥, 11١ ,183 ٢١, ٢9٢  --- 

)األرقام باأللف(1101  ٢١,٥٢١ ٥,٢٧٨,١٥٢ ٢١,٥٢١ --- 

)األرقام باأللف(1100  037195 074317941 037195 --- 

( التقرير األول أكتوبر  YEITI: مبادرة الشفافية في مجال الصناعات االستخراجية في اليمن،) المصدر
 م.  5024، التقرير الثالث، ابريل 5027م، التقرير الثاني، يونيو 5020

وبعد إجراء التسويات تطابقت األرقام الخاصة بالنفط الخام المحاول لالساتهالك المحلاي، هاذا ماا يقولاه الجادول 
 ابق، ولكن حقيقة الكميات المحولاة قاد ال تكاون كاذلك إذ تقاول شاركة المطابقاة فاي تقريرهاا األول }وجادتالس
 الانفط كمياات عان اإلفصاا  فاي صاعوبة والغااز للانفط العامة اليمنية للمؤسسة التابعة الخام النفط تسويق دائرة
 كال مساتوا علاى المصاافي إلاى محولاةال الكمياات وكذلك والمؤسسة اليمنية بالحكومة الخاصة المصدرة الخام

 الذي شهري األمر أسا  على اإلفصا  نماذج في الواردة والقيم الكميات عن اإلفصا  تم ذلك من شحنة وبدال
 المطابقة.  عملية ضمن المدرجة القطاعات في مصدرها ومعرفة االختالفات تحديد في صعوبة إلى أدا

عت الحصول على )الوثائق( التي حلت مشاكالت الفروقاات فاي شركة المطابقة هارت جروب أكدت أنها استطا
الكميات المحولة من النفط الخام إلى المصافي، ولكنها قالت ما يناقض ذلك ففي تقريرها الثاني أشارت إلى عدم 
الحصول على الوثائق والمستندات المؤيدة لبعض الشحنات مان الانفط الخاام المحملاة لمصاافي عادن والتاي تعاد 

 لعملية المطابقة والتي قمنا بطلبها. ضرورية 

ومن المالحظات الجديرة بالتركيز بشأن النفط المحول لمصافي مآرب ما ورد في التقرير المرحلي الصادر في 
 عنهاا أفصاحت والتاي ماآرب مصاافي إلاى المحاول الخاام الانفط م من شركة المطابقة }كميات5020أغسط  
 أساساً  ذلك الشركات. ويرجع قبل من عنها المفصح الكميات عن ٪٤وبنح تختلف ٢٣٣٥ لعام اليمنية، الحكومة
 ٤٦ قطاا من مآرب مصافي إلى المحول الخام النفط كميات تقرير حول تقديم من تتمكن لم التي صافر لشركة
 تلك خالل للقطاا المشغلة هي كانت هنت شركة أن وزعم ،٢٣٣٥أكتوبر حتى ٢٣٣٥ يناير من الممتدة للفترة
 البلد{.  خارج حالياً  وهيالفترة 

إذن فشااركة هناات كاناات خااارج رقابااة وزارة الاانفط والمعااادن وبمجاارد إلغاااء العقااد معهااا اختفاات كاال الوثااائق 
والبيانات المتعلقة بما تم تسليمه لمصفاة مآرب، أي يمكن القول إن اإلنتاج سر مان أسارار الشاركات واألجهازة 

 الحكومية تكتفي بموقف المتفرج. 
 قطااا مان أنابيب خط عبر الخام النفط مآرب مصفاة كة المطابقة في هذا التقرير المرحلي تستقبلوتضيف شر

 إلى متطلباتها عن الزائدة الخام النفط النفط كميات تقوم ب رجاا مآرب مصافي أن صافر وقيل (٤٦) – مآرب
 غيار ماآرب وقطااا آربما مصاافي باين الانفط كمياات لنقال الفيزيائياة االياة يجعال ( مماا٤٦) – قطاا مآرب
التأكيد.  وكانت شركة المطابقة قاد أشاارت فاي أحاد تقاريرهاا المرحلياة  تتطلب المطروحة والتفسيرات واضحة

إلى أن عادادات قياا  الكمياات المحولاة إلاى مصافاة ماآرب ال تعمال فكاان الارد عليهاا والاذي ورد فاي التقريار 
 لتكريار اليمنياة الشاركة مآرب إلاى) 28) -قطاا من الخام طالنف نقل م } ويتم5020النهائي الثالث في أكتوبر 

 شاركة مان كاال لادا المحولاة الكمياات لقيا  عدادات هناك وتوجد أنابيب خط بواسطة مآرب( )مصافي النفط
 الخاصاة القياا  عدادات أن ٢٣٤٣ أكتوبر ٠ بتاريد رسمية برسالة صافر شركة أكدت وقد والمصفاة، صافر
 محايدة{.  متخصصة شركة قبل من الدوري حصللف تخضع صافر بشركة
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 الخام النفط من كميات تخصيص يتم ذلك، إلى وتضيف شركة المطابقة في تقاريرها األول والثاني }وباإلضافة
 الانفط مان الكمياات هاذه بياع يتم بل المصافي  إلى الكميات تلك شحن يتم ال أنه إال عدن مصافي شركة لصالح
 عدن. { مصافي شركة لحساب العائدات وتتحول الدولي، السوق في الخام

 مقارنة ببيانات الجهات األخرى:  

سيتم تحويل القيمة إلى اللاير اليمني باستخدام متوساط ساعر الادوالر الاوارد فاي بياناات اللجناة البرلمانياة وفاي  
والبيانااات التااي  كتاااب اإلحصاااء الساانوي حتااى يمكاان المقارنااة مااع بيانااات النشاارة اإلحصااائية الماليااة للحكومااة،

 أوردتها اللجنة البرلمانية الخاصة بدراسة الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة. 
 

 ( قيمة النفط الخام المباع محليا بالدوالر مقوما باللاير اليمني11جدول رقم ) 

متوسط سعر الدوالر  المبلغ دوالر أمريكي العام

وفقا لبيانات اللجنة 

 البرلمانية

متوسط سعر الدوالر  غ لاير يمنيالمبل

وفقا لبيانات الجهاز 

 المركزي لإلحصاء

1115 ٥,٦٥٦,٨٦٥,١٦٤ 091 210711171917101 090712 

1116   ٥,٦٤٦,٨١٨,٦٦٥ 091 299711170027911 091711 

 099791 191711171117919 غير متوفرة ٢,٦٧٢,١٢٥,٧٥٤ 1117

)األرقام باأللف(1118  ٢, 11٧ ,  141  099791 11711117912 فرةغير متو 

)األرقام باأللف(1119  ٥, 11١ ,183 212791 11172907911 211 

)األرقام باأللف(1101  ٥,٢٧٨,١٥٢ 209719 11171127991 221 

)األرقام باأللف(1100  201 11971927111 غير متوفرة 074317941 

 201  غير متوفرة غير متوفرة 2102

، التقرير 1103م، التقرير الثاني، يونيو 1101( التقرير األول أكتوبر  YEITIل الصناعات االستخراجية في اليمن،) المصدر: مبادرة الشفافية في مجا
 م.  1101 -1115م، تقارير اللجنة البرلمانية 1101 -1115م، كتاب اإلحصاء السنوي لألعوام 1104الثالث، ابريل 

 
 

 ( نفط مباع محليا30جدول رقم )     

 اإلحصائية نشرةعات بحسب الالمبي العام

 لاير( )مليونلحكومةل ماليةال

المبيعات بحسب ما ورد في 

 الحسابات الختامية

مليون الفرق)

 (لاير

بيانات مبادرة الشفافية في 

 الصناعات االستخراجية

2111 2110219 ٢٤٧,٢٥٧,٨٢٥,٧٦٦ - 210711171917101 

2111 1117111 ٦٧١,٥٤٦,٧٤٨,٨٥٨ - 299711170027911 

2111 1117911 ٦٦٤,٢٧٧,٧٧١,٤١٧ - 191711171117919 

2119* 1110111 ٤٥٥,٥٥٤,٤٤٧,٦٥٨ - 117111717912 

2119* 1110111  ٧٦٧,٧٦٢,٧٧٥,٦٥٥ - 11172907911 

2101* 1990911  ٦٨٢,٨٧٢,٨١٧,٨٨٥ - 11171127991 

2100* 1910112 ٧٢٧,٥١٥,٧٤٨,٢٥٥ - 11971927111 

2102* 2110111 ٢٦٧,١٦٥, ٥٨٧  غير متوفرة - ٢٤٨,

، والعادد 5020المصدر: النشارة اإلحصاائية لمالياة الحكوماة، العادد الثااني واألربعاون للرباع الراباع مان العاام 
مان عاام  للرباع الثالاث -واألربعاون التاساع -م، العادد5022 الماالي العاام من الرابع للربع -واألربعون الساد 
 -5000لألعاوام تقارير اللجنة البرلمانياة  م،5027رابع للعام المالي م، العدد الرابع والخمسون للربع ال5025
م، التقريار 5020مبادرة الشفافية في مجال الصناعات االستخراجية في اليمن، التقرير األول أكتوبر م، 5025

 م* األرقام بااالف. 5024، التقرير الثالث، ابريل 5027الثاني، يونيو 
 نفط المباا محليا للمصافي. ( قيمة مبيعات ال29شكل رقم )



 الشفافية في الصناعات االستخراجية

 

 013صـــــ 

 

 
 
مطلوب شفافية ووضو  في الكميات المستلمة من المصافي فاي الوقات الاذي فياه العادادات ال تعمال وياتم اخاذ  

الكمية التي تحتاجها مصفاة ماآرب ويعااد البااقي إلاى األنباوب مان جدياد، ومصاافي عادن ال تتسالم الكمياات بال 
ي السوق الدولية وال تقوم بتقديم الوثائق والمساتندات الضارورية لعملياة المطابقاة، وبياناات مفقاودة بعاد تبيعها ف

رحيل هنت مكرهة، ودائارة تساويق الانفط الخاام ال تساتطيع تحدياد كمياات الشاحنات بال تاردد ماا يقاال لهاا مان 
الكثير من فساد النفط ونهب ثروات  موانئ التصدير التي هي خارج رقابة الجمارك، إن هذا الثقب األسود يخفي

 اليمن وترحيلها إلى جيوب الفاسدين . 
وهذا جزء من الخلل السائد في وزارة النفط والمعادن فالفساد العظيم في هذه الاوزارة جعال منهاا حتاى اقال مان 

ت مكاان فاي جهة إحصائية، إذ إنه لو كانت هناك عملية رقابية ذي فعالياة وكفااءة لماا كاان لمثال هاذه المالحظاا
قطاا اقتصادي مسؤول عن ثلثي الموارد العامة للدولاة، لكان المؤكاد أن قاوا الفسااد عملات وتعمال علاى خلاط 

 األوراق بغرض طم  حقائق ما ينتج في هذا القطاا. 
 :وقد أوصت شركة المطابقة في تقريرها األول بأن 

 لكمياات مفصلة بسجالت الحتفاظا ضرورة على والغاز للنفط العامة اليمنية للمؤسسة المجل  يؤكد -
 إليها.  الرجوا لتسهيل الخام النفط

 إلاى الرجاوا يمكان بحياث مالئماة أرشافة وجاود أهمياة علاى الحكومية الجهات لكافة المجل  يؤكد -
 بسهولة{.  عنها والمفصح الواردة األرقام

تاه ماا يثبات اناه نفاذ التوصاية فيا ترا هل يحتفظ المجل  اليمني للشفافية في الصناعات االساتخراجية فاي أدبيا
 وتابع تنفيذها. 

 مبيعات الغاز المسال الطبيعي:
م بمبالغاة الحكوماة فاي تقادير ماا 0221يفيد تقرير اللجناة البرلمانياة الخاصاة بدراساة الحساابات الختامياة للعاام 

 يعااااادل لاير أي مااااا 22120211211222سااااتجنيه ماااان عائاااادات الغاااااز المسااااال حيااااث قاااادرت الااااربط بمبلااااغ 

دوالر 04222410111 يعادللاير أي ما  21211221222دوالر، بينما كان المحصل الفعلي  02240224222.2

م بينما كان المتوقع آن ياتم 0221، ويرجع ذلك إلى تأخر تصدير الغاز إلى الخارج حتى ديسمبر  %0وبمعدل 

 .م0221اإلنتاج والتصدير في ديسمبر 

دوالر فقط ما  مليون 0001022 شفافية ان الحكومة تحصلت على مبلغ م أظهرت مبادرة ال0202وفي العام     

ملياون دوالر، 0201220م لام يتجااوز المحصال للحكوماة 0200مليون لاير يمني وفي العام 02422122يعادل 
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وهي مبالغ ضئيلة جدا مقارنة بحجم المشاروا وااماال التاي وضاعت علياه ولكان ذلاك يرجاع إلاى الفسااد الاذي 

 (87ا واألسعار الهزيلة التي تدفع للحكومة والتي تقل كثيرا عن السعر العالمي.)رافق المشرو

الغاز المسال من واقع بيانات النشرة اإلحصائية الحكومية والحساابات الختامياة  ويوضح الجدول التالي إيرادات
 ومبادرة الشفافية حيث تم تحويل سعر الدوالر بمتوسط سعر اللاير خالل العام. 

 باللاير.  مبيعات غاز مصدر (75) جدول رقم

 العام

لاير(  المبيعات )بالمليون

 اإلحصائية بحسب النشرة

 للحكومة المالية

المبيعات بحسب ما ورد 

 في الحسابات الختامية

الفرق 

 )بالمليون(

حصة الحكومة بحسب 

 بيانات مبادرة الشفافية

5002 -- --- --- --- 

5002 -- --- --- --- 

50020 -- --- --- --- 

5008 -- --- --- --- 

5009 492 49249774240 - --- 

5020 524520 52452047444282 - 544227 

5022 784402 78440448204942 - 474522 

 غير متوفرة - 74424540074800 744245 5025

، والعدد 5020عام المصدر: النشرة اإلحصائية لمالية الحكومة، العدد الثاني واألربعون للربع الرابع من ال
من عام  للربع الثالث -واألربعون التاسع -م، العدد5022 المالي العام من الرابع للربع -واألربعون الساد 
الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة  م،5027م، العدد الرابع والخمسون للربع الرابع للعام المالي 5025

مبادرة الشفافية في مجال الصناعات المالية،  م، وزارة5025، 5022، 5020، 5009، 5000،
م* األرقام 5024، التقرير الثالث، ابريل 5027(، التقرير الثاني، يونيو  YEITIاالستخراجية في اليمن،) 

 بااالف. 

م، حول مراجعة 5020وهناك مالحظة هامة أوردها الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في تقريره للعام  
امية للموازنة العامة للدولة فيما يتعلق بتقدير حصة الحكومة من مبيعات الغاز المسال. .  هي: الحسابات الخت

قيام وزارة المالية بصورة منفردة بوضع تقدير حصة الحكومة من مبيعات الغاز الطبيعي المصدر ودون "
بالتفاوض وإبرام مشاركة المعنيين بوزارة النفط وشركة الغاز اليمنية كون تلك الجهات هي من قامت 

االتفاقيات سواء مع الشركات التي أرسيت عليها عطاءات إقامة المنشآت الخاصة باستخراج وتسييل الغاز 
 ". الطبيعي أو الشركات التي أبرمت معها عقود بيع الغاز

والمصاايبة مصاايبة حلااول وزارة الماليااة بااديال عاان وزارة الاانفط والمعااادن ذات العالقااة فااي وظيفااة ليساات ماان 
اختصاصاتها قانونا وال تمتلك القدرات المناسبة، وهو ما قد يفسر إصرار السلطة في السانوات الماضاية بتولياة 
أصحاب الثقة في وزارة المالية وسرعة إقالة الدكتور سيف العسلي من وزارة المالياة، وفاي الوقات نفساه يفسار 

ل وحتى انخفاض الكمية المحصالة عان الكمياة هزلية اإليرادات المحصلة للحكومة من الغاز المسال الطبيعي، ب
م بذريعة التأخر في التصدير، وهزلية اإليرادات في السانوات الالحقاة مان 5009عام  %99المخططة بمقدار 

مشروا روج له اإلعالم الرسمي طويال بأنه سيكون المنقذ لالقتصااد اليمناي بعاد أن هادد الارئي  الساابق علاى 
  عفا  بقرب حلول نفاد النفط.

                                                           
وعقود نبذة عن اتفاقيات : الرابعالذي رافق هذا المشروع يرجئ الرجوع إلى الباب األول من هذه الدراسة، الفصل للمزيد عن الفساد العظيم  - 87

 .الصناعات اإلستخراجية في اليمن
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والسؤال هنا والذي يتطلب من الجهاات الحكومياة والبااحثين الغاوص فياه هال هاذا اإلجاراء الهادف مناه إخفااء  
الايمن ) م يقاول5004إيرادات الغاز وتحويلهاا لجياوب الفاسادين ، خاصاة وتقريار منظماة الشافافية الدولياة لعاام

فاي جياوب ماديري الشاركات الغربياة دولة نفطياة متهماة باختفااء جاناب كبيار مان عائاداتها النفطياة  24ضمن 
 (. المنتجة والوسطاء والمسؤولين المحليين

 ( إيرادات الغاز المسال50شكل رقم )

 

مسااتفيدة ماان الغاااز،  الحكومااة حالياااً ليسااتوزياار الاانفط العياادرو  كااان قااد صاار  كمااا تطرقنااا سااابقا إلااى أن 
التي تحملتها إلنجاز المشروا من ماد األنابياب إلاى  ولى، نظراً إلى المديونيةوسيستمر األمر خالل السنوات األ

 800ملياارات و 4إنشاء ميناء بلحاف إلى عملية االستخراج. ولفت إلى أن الاديون علاى هاذا المشاروا بلغات 
حتاى بعاد  الاديون سيساتمر تساليمها مليون دوالر، تتقاسم األطراف المستفيدة هذا العابء، مؤكاداً أن أقسااط هاذه

 عاماً.  22

ماا يتعلاق يضاف إلى ما سبق بالنسبة لهذا المشروا الكارثاة فهاذا مادير عاام شاركة صاافر أحماد كلياب يوضاح 
بالخسائر المترتبة على بيع الغاز للشركات األجنبية، والذي وصفها بالكارثاة وقاال: إن المشاكلة ليسات فقاط فاي 

لحاف، سلمنا لهم أصول ثابتة باثنين مليار دوالر وسلمنا لهم آبار وحدات تنتج الغاز إلى ب 4األسعار "سلمنا لهم 
ببال ، األسعار ليست قضية اليمن، نسبة فوائد الدولاة مان األساعار ال شايء، الموضاوا هاو الخساائر المتعلقاة 

ملياون برميال التاي  40تريليون قدم مكعب سلمت لمشروا الغاز الطبيعي المساال،  5باألصول، باإلضافة إلى 
 (". 88)مليون برميل 9إلى  8ر أنها ستكون خالل عمر المشروا . إلى اان خسرنا ما بين قد

 -مما سبق فأن خسائر اليمن كاآلتي:
خسارة كراماة الايمن فقاد أصابح العاالم علاى علام بأنهاا باعات الغااز الطبيعاي باثمن بخا ، وفاي  -

 . الوقت نفسه يتجول مسوؤليها في كل مكان بحثا عن المساعدات والقروض
األسعار المتدنية للغاز وخاصة للشركات الفرنسية التي ترفض الشراء بالسعر العالمي، وبالتاالي  -

 فالعائد الذي تحصل عليه اليمن ضئيل جدا. 
لو أعيد ضد هذا الغاز في حقول النفط الرتفاا إنتااج الانفط والاذي سايذهب كلاه للخزيناة العاماة  -

 كون شركة صافر مملوكة للدولة بالكامل. 
مية الغاز المنزلي الضاخمة التاي تضاد فاي األنباوب لتمناع الغااز مان التجماد وهناا تانعم توتاال ك -

وشركائها بالدفء الرخيص وعلى اليمنيين الوقوف في طوابير بحثا عان الغااز وبساعر عاالي أيضاا أو 
 البحث عن حطب للطبد. 

                                                           
88 - http://almasdaronline. com/article/print/55188 
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التقرير الثااني للشافافية التفريط بالكمية المحدودة من الغاز، حيث تظهر الدراسات وكما ورد في  -
فاي ماآرب 24409تريلياون قادم مكعاب فقاط مناه  284522م بلغ 5020المخزون الغازي المثبت عام 

والباااقي كميااات أصااغر موزعااة علااى بعااض القطاعااات، وقااد تاام  04449فااي قطاااا جنااة، و 24585و
 تخصيص كمية بسيطة لتوليد الكهرباء في الوقت الذي ال توجد فيه كهرباء كافية. 

 

 الغاز المستهلك محليا:

وكما هو الحال في الغاز المسال فقد بالغت الحكومة في توقعاتها في تقدير كميات وأسعار الغاز المستهلك محليا 

م كما يشير إلى ذلك تقرير اللجنة البرلمانية، حيث قدرت الكمية المتوقع اساتهالكها فاي موازناة عاام 0221عام 

( طان 4201244بينما بلغت الكمية المسحوبة فعال من شاركة صاافر ) ( طن متري1201022م بحوالي )0221

( لاير مماا 011241( لاير بينماا البياع الفعلاي مبلاغ )121242متري واحتساب ساعر الطان فاي الموازناة بمبلاغ )

 من إجمالي الربط المستهدف. %22ترتب عليه ظهور نقص في اإليرادات بما نسبته 

الاربط المقادر فاي الموازناة والانقص فاي اإليارادات وهاو األمار الاذي تكارر ويوضح الجدول التالي الفارق باين 
م، األمر الذي ينم عن سؤ إدارة وضعف عمليات التخطيط والتنفيذ، وهو 5008 -5002خالل سنوات الدراسة 

 ما تتصف به وزارة النفط والمعادن ووحداتها المختلفة. 
 الموازنة للغاز المستهلك محليا ( نقص اإليرادات عن الربط المقدر في77جدول رقم )

 5025 5022 5020 5009 5008 5000 5002 5002 العام

 %02 %22 النقص
غير 

 متوفر
 %52 %44 غير متوفر 05% 02%

 م5025 -5002المصدر : تقارير اللجنة الخاصة بدراسة الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة لألعوام  
الغاااز المسااتهلك محليااا ماان خااالل بيانااات النشاارة اإلحصااائية لماليااة الحكومااة ويظهاار الجاادول التااالي مبيعااات  

 والحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة. 
 

 ( مبيعات غاز مستهلك محليا34جدول رقم )

بحسب  لاير( المبيعات )بالمليون العام

 لحكومةل ماليةال اإلحصائية نشرةال

المبيعات بحسب ما ورد في 

 ختاميةالحسابات ال

 الفرق )بالمليون(

2111 10121 ٧،٤٢٧،٥٥٦،٢١٨ - 

2111 020911 ٥٢،٢١٧،٧٧٤،٦٧٢ - 

2111 017111 ٥٦،١٥٢،٢٧٧،٦٦٦ - 

2119 090111 ٥٢،٥٥٦،٨١٦،٢٥٧ - 

2119 090112 ٥٢،٥٧٢،٥٧٥،٥٨٥ - 

2101 110101 ٧٥،٤٥٧،٥١١،٢١٨ - 

2100 210091 ٢٤،٥٢١،٢٢٥،٨٧٢ - 

2102 290111 ٢٨,١١١,٨٢١,٤٢٤ - 

، والعادد 5020المصدر: النشارة اإلحصاائية لمالياة الحكوماة، العادد الثااني واألربعاون للرباع الراباع مان العاام 
مان عاام  للرباع الثالاث -واألربعاون التاساع -م، العادد5022 الماالي العاام من الرابع للربع -واألربعون الساد 
الحسابات الختامية للموازنة العاماة للدولاة  م،5027الي م، العدد الرابع والخمسون للربع الرابع للعام الم5025

 م. 5025، 5022، 5020، 5009، 5000،
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النشرة المالية

الحسابات الختامية

 ( مبيعات غاز مستهلك محليا. 52شكل رقم )
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 والمالحظ أن بيانات الشفافية في الصناعات االستخراجية لم تتطرق إلى هذا النوا من اإليرادات. 

 ع:أنواع أخرى من الري
أظهرت التقارير المختلفة أنواا أخرا من ريع النفط تسلمتها وزارة المالية، وبعضها لم يكن مدرجا باالسم فاي 

 الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة. 

 منح توقيع االتفاقيات النفطية والمعدنية:
موقعة معها ويوضح الجادول التاالي ماا هي تلك المنح التي تدفعها الشركات اإلنتاجية للحكومة وفقا لالتفاقيات ال

 واالختالفات التي لم تحسم. تسلمته الحكومة من هذه الشركات 
 

 )دوالر أمريكي( ( التدفقات النقدية لمنح التوقيع قبل وبعد إجراء التسويات35جدول رقم )

ي االختالفات الت

 لم تحسم  

 العام المبالغ قبل إجراء التسويات المبالغ بعد إجراء التسويات

 الجهات الحكومية   الشركات االختالفات المبدئية الجهات الحكومية   الشركات

--- ---- ---- ---- --- --- 1115  

--- ---- ---- ---- --- --- 1116 

--- ٢,٧١١,٥٥٥ ٢,٧١١,٥٥٥ --- ٢,٧١١,٥٥٥ ٢,٧١١,٥٥٥ 1117 

017337 3171117111 3173017337 071017337 3173017337 1.11130.31  1118 

971887101 0175887101 075117111 975887101 0175887101 071117111 1119 

--- ---- ---- ---- --- --- 1101 

(470517111)  470517111 --- (1070517111)  1070517111 --- 1100 

ول أكتوبر ( التقرير األ YEITIالمصدر: مبادرة الشفافية في مجال الصناعات االستخراجية في اليمن،)  
 م. 5024، التقرير الثالث، ابريل 5027م، التقرير الثاني، يونيو 5020

وقد أظهرت النشرة اإلحصائية لمالية الحكومة ما تسلمته الحكومة خالل هذه الفترة، وكاذلك الحساابات الختامياة 
الجاادول التااالي ذلااك للموازنااة العامااة للدولااة، وبيانااات مبااادرة الشاافافية فااي الصااناعات االسااتخراجية، ويوضااح 

والفروق بين األرقام الواردة في تلك الوثائق بعد تحويلها من الدوالر باستخدام متوسط سعر اللاير خالل العاام، 
م اتضح تطابق أرقام التحويل باللاير اليمني مماا يعناي أن المتوساط الاذي تام اساتخدامه 5000ومن خالل العام 
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ة هو المتبع والذي يقل عن المتوساط المعلان فاي بياناات الجهااز المركازي هو الوارد في تقارير اللجنة البرلماني
 لإلحصاء. 

 ( منح توقيع االتفاقيات النفطية والمعدنية. 72جدول رقم )

لاير( بحسااب  الماانح )بااالمليون العام

 الماليااة اإلحصااائية النشاارة

 للحكومة

الماااانح بحسااااب مااااا 

ورد فاااي الحساااابات 

 الختامية

 يةبيانات مبادرة الشفاف

 

 الشركات الحكومة 

5002 -- --- ---- ---- 

5002 2٫259 ٤،٥٦١ ٤،٥٢٤،١ ---- ---- 

5000 298 --- 520٫200٫248  520٫200٫248  

5008 2٫050 ٢٨٥،١٤٣، ٢ ،٤ 777٫202٫422٫2  000٫220٫477٫2  

5009 4٫288 ١،٨٦٦،٣٠٠،٤٣٣ 000٫502٫704  799٫828٫240٫5  

5020 -- --- ---- ---- 

5022 -- --- --- 000٫280٫895  

 غير متوفرة غير متوفرة --- -- 5025

، والعادد 5020المصدر: النشارة اإلحصاائية لمالياة الحكوماة، العادد الثااني واألربعاون للرباع الراباع مان العاام 
م، 5025مان عاام  واألربعاون للرباع الثالاث التاساع -م، العدد5022العام من الرابع للربع -واألربعون الساد 

، 5000الحسااابات الختاميااة للموازنااة العامااة للدولااة ، م،5027العاادد الرابااع والخمسااون للربااع الرابااع للعااام 
(  YEITIمبادرة الشفافية في مجال الصناعات االستخراجية فاي الايمن،) م، 5025، 5022، 5020، 5009

 م.  5024ابريل  ، التقرير الثالث،5027م، التقرير الثاني، يونيو 5020التقرير األول أكتوبر 

والمالحظ من خالل هذا الجدول تضارب األرقام، حتى أرقام الحكومة المثبتة في النشرة اإلحصائية لام تتطاابق 
مع األرقام التي قدمتها لشركة المطابقة التي أنجزت تقارير الشفافية في الصناعات االساتخراجية، ماع مالحظاة 

لبيانات الاواردة فاي الحساابات الختامياة التاي قامات ب عادادها وزارة أن المبالغ المقدمة كمنح كانت متطابقة مع ا
 المالية. 

 منح توقيع االتفاقيات النفطية والمعدنية  (55شكل رقم )
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 منح اإلنتاج: 

تادفعها الشاركات  ومن أنواا الريع التي ظهرت في الحسابات الختامية للموازنة العاماة للدولاة، هاذه المانح التاي
العاملاة فااي مجااال الصااناعات االسااتخراجية المختلفااة للحكوماة وفقااا لالتفاقيااات الموقعااة معهااا، ويظهاار الجاادول 
التالي التدفقات من الشركات واألرقام التي ظهرت من الحكومة والشركات في تقارير مبادرة الشفافية قبل وبعد 

 إجراء التسويات. 

 

 لنقدية لمنح اإلنتاج قبل وبعد إجراء التسويات )دوالر أمريكي(. ( التدفقات ا70جدول رقم )

 االختالفات المبالغ بعد إجراء التسويات المبالغ قبل إجراء التسويات  العام

التي لم 

 تحسم 

الجهات  

 الحكومية

االختالفات  الشركات

 المبدئية

الجهات 

 الحكومية

 الشركات

5002 --- ٣٣٢٫٥٣٣٫٣ ٢٫٥٣٣٫٣٣٣ ٢٫٥٣٣٫٣٣٣  ٢٫٥٣٣٫٣٣٣ ---- 

5002 ٤٫٤٥٣٫٣٣٣ ٤٫٤٥٣٫٣٣٣ ٤٫٤٥٣٫٣٣٣ ٤٫٤٥٣٫٣٣٣ ٤٥٣٫٣٣٣ ---- 

5000 --- ٤٫٣٣٣٫٣٣٣ ٤٫٣٣٣٫٣٣٣ ٤٫٣٣٣٫٣٣٣ ٤٫٣٣٣٫٣٣٣ ---- 

5008 ---- ---- ---- ---- ---- ---- 

5009 ٤٫٣٣٣٫٣٣٣ ٤٫٣٣٣٫٣٣٣ ---- ٤٫٣٣٣٫٣٣٣ ٤٫٣٣٣٫٣٣٣ ---- 

5020 --- --- ---- ---- ---- --- 

5022 927٫499  000٫200  (70)  927٫499  000٫200  (70)  

( التقرير األول أكتوبر  YEITIالمصدر: مبادرة الشفافية في مجال الصناعات االستخراجية في اليمن،) 
 م.  5024، التقرير الثالث، ابريل 5027م، التقرير الثاني، يونيو 5020

تها الختامية وناقشتها اللجنة البرلمانية ولكنها لم تظهر في وكانت الحكومة قد أظهرت أرقام هذه المنح في حسابا
النشاارة اإلحصااائية، ويوضااح الجاادول التااالي ذلااك إضااافة لمااا ورد فااي تقااارير مبااادرة الشاافافية فااي الصااناعات 

 االستخراجية، وباستخدام متوسط سعر اللاير لتحويل المبالغ من الدوالر. 
 

 ( منح اإلنتاج. 78جدول رقم )

 العام
المنح بحسب ما ورد في 

 الحسابات الختامية

الفرق )بالمليون  تقارير مبادرة الشفافية

 الشركات الحكومة اللاير(

5002 ٤،٨٣٢،٠٣٤،٥٣٣ 000٫200٫425  000٫200٫425  200٫809٫279٫2  

5002 ٤٤٨،١٤٣،٣٣٣ 552٫220٫000 552٫220٫000 -000٫240٫70  

5000 ٤٤٦،١٨٣،٣٣٣ 298٫920٫000 298٫920٫000 -000٫490  

5008 --- --- --- --- 

5009 ٢،٢٨٦،٣٥٣،٣٣٣ 298٫920٫000 298٫920٫000 000٫200٫029٫5  

5020 ---- --- --- ---- 

5022 ٣٤٤، ٤٣٨،٦٨ 200٫200٫000 200٫200٫000 -909٫275  

  غير متوفرة غير متوفرة ---- 5025

، والعادد 5020واألربعاون للرباع الراباع مان العاام  المصدر: النشارة اإلحصاائية لمالياة الحكوماة، العادد الثااني
مان عاام  للرباع الثالاث -واألربعاون التاساع -م، العادد5022 الماالي العاام من الرابع للربع -واألربعون الساد 
 الحسابات الختامية للموازنة العاماة للدولاة م،5027م، العدد الرابع والخمسون للربع الرابع للعام المالي 5025
 م5025 -5002لألعوام 
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٣

٥٣٣

٣٣٣,٤

٥٣٣,٤

٣٣٣,٢

٥٣٣,٢

٢٣٣٥ ٢٣٣٨ ٢٣٣٦ ٢٣٣ ٢٣٣٤ ٢٣٤٣ ٢٣٤٤

الحسابات الختامية

الحكومة

الشركات

 اإلنتاج.  منح (57شكل رقم )
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نمااذج مان أي فاي تعاديل أو إضاافة أي عمال ياتم ومان مالحظاات شاركة المطابقاة فاي التقريار األول، أناه لام
 الحصول على الشركة قادرة تكن لم ذلك، التعديل، ومع لذلك المؤيدة والمستندات الوثائق طلب بعد إال اإلفصا 
 :بــ يتعلق فيما والمعادن النفط وزارة من مؤيدة ئقوثا على
 . باالسترداد الخاصة المدفوعات -
 األسعار.  في بالتعديل الخاصة المدفوعات -
 اإلنتاج.  بمنح الخاصة المدفوعات -

 األرشايف إلاى العاودة فاي صاعوبة األخارا هاي والمعادن النفط وزارة في النفطية الحسابات إدارة كما وجدت
 ومادفوعات الانفط، اساترداد بمادفوعات الخاصاة المالياة التادفقات لابعض المؤيادة والمساتندات ئقبالوثا الخاص
المالياة.  والمعاروف أن هاذا التقريار  وزارة إلاى المساألة إحالة تم حيث اإلنتاج، َمنح ومدفوعات األسعار تعديل

ويال حتاى ياتم التعاذر م، أي اناه لام يمضاي وقات ط5000 -5002م عن األعاوام 5020تم انجازه في أكتوبر 
 بذلك. 

 الزيادة في االسترداد:
ومن هذه التدفقات التي أوردتها تقارير مبادرة الشفافية في الصاناعات االساتخراجية النفقاات النقدياة للزياادة فاي 
االسترداد، وقد تطابقت األرقام بعد إجراء التسويات، والمالحظ أن الجهات الحكومية كانت تورد أرقام اقل مماا 

م، ثم أصابحت تاورد أرقاام أعلاى 5009والعام 5000وحتى 5002رده الشركات أو حتى ال تورد من العام تو
م، ثم عند إجراء التسويات تصابح أرقاام الشاركات هاي األصاح، ويوضاح 5022، 5020، 5008في األعوام 

 ذلك الجدول األتي . 
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 .د إجراء التسويات )دوالر أمريكي(التدفقات النقدية للزيادة في االسترداد قبل وبع( 79جدول رقم )

االختالفات 

التي لم 

 تحسم 

 العام المبالغ قبل إجراء التسويات  المبالغ بعد إجراء التسويات

االختالفات  الجهات الحكومية الشركات 

 المبدئية

 الجهات الحكومية الشركات 

--- ٫٢٨٢ ٤٠٫٨٥ ٫٢٨ ٤٠٫٨٥ ٫٢٨٢ ٤٠٫٨٥ ٫٢٨٢ ٤٠٫٨٥ --- 5002  

--- ٫٤٣٣ ٥٦٫٠٣ ٫٤٣٣ ٥٦٫٠٣ ٫٤٣٣ ٥٦٫٠٣ ٫٤٣٣ ٥٦٫٠٣ --- 5002 

--- ٫٠٥٢  ٫٤ ٠ ٦ ١٣٫٣٠٥٫٢ ٫٤٢٨ ٢٫٣٥ ٦ ١٣٫٣٠٥٫٢ ٦ ١٣٫٣٠٥٫٢ 5000 

--- 227٫247٫092 227٫247٫092 (924٫080) 227٫247٫092 224٫200٫802 5008 

--- 52٫002٫587 52٫002٫587 022٫029 50٫028٫955 50٫045٫507 5009 

0 40٫242٫900 40٫242٫900 (22٫222٫597) 40٫242٫900 20٫025٫502 5020 

(2) 27٫908٫720 27٫908٫709 (52٫747٫284) 58٫202٫029 20٫050٫707 5022 

( التقرير األول أكتوبر  YEITIالمصدر: مبادرة الشفافية في مجال الصناعات االستخراجية في اليمن،) 
 م.  5024رير الثالث، ابريل ، التق5027م، التقرير الثاني، يونيو 5020

م مالحظاتهاا حاول هاذا 5009وقد أبدت اللجنة البرلمانية الخاصة المكلفة بدراسة الحسابات الختامياة فاي العاام 
 النوا من التدفقات األتي:

ومن مظاهر المغاالة الملحوظة في احتساب كمياات نفاط الكلفاة المساتقطعة مان إجماالي صاافي اإلنتااج  -
نفطية قيام هذه الشركات بتوريد مبالغ إلى حساب الحكومة من الوفورات المحققة في لصالح الشركات ال

نفقاتها السنوية المتمثلة بنفقات )التشغيل ا االسترداد( مقارنة بالبيانات الفعلية لإلنتاج حيث بلغ ما أمكن 
 -الوقوف عليه من مبالغ مسترجعة ما يوضحه الجدول التالي:

 النقدية للزيادة في االسترداد من نفط الكلفة )باللاير اليمني(التدفقات ( 41جدول رقم )

 1119 1118 1117 رقم القطاع اسم الشركة

 5718074167840.04 7780377877684 1711779177935 51، 04705 كنيديان نيكسن

 8370037713.01 01704778817031 3767779877684 01 توتال

 0704171167050.08 79571417551  11 دي ان أو حواريم

 S1 73675557813 1709173777958 0753478097547.19 اوكسيدنتال

  1708071107309 0718879097474 53 دوف

   0710574477968 لم يحدد شركات أخرى

 8714073467163.73 15701875177645 8791678087864  اإلجمالي

 م. 5009بات الختامية للعام المصدر: تقرير اللجنة البرلمانية المكلفة بدراسة الحسا
وتضيف لجنة مجل  النواب أن وزارة المالية تكتفي بما تم توريده من نفقات مستردة من قبل الشركات  -

النفطية وفقا لما يورد إليها من مبالغ موردة على هاذا النحاو مان واقاع كشاوفات البناك المركازي وعادم 
بنسد من الموازنة السنوية للشركات النفطية وكشوفات  قيام وزارة النفط والمعادن بموافاة وزارة المالية

بنتائج تنفيذ تلك الموازنات وتحديد المبالغ المستردة على مستوا بنود اإلنفاق لكل قطاا على حاده وماا 
 يتعلق بالمستندات والوثائق الخاصة بالمبالغ المستردة من نفقات نفط الكلفة. 

 تعديل األسعار:
م بمبلغ كبير، 5020م والعام 5002ارير الشفافية للصناعات االستخراجية في العام ظهرت هذه التدفقات في تق

ويالحظ عدم ورودها في بيانات اإلفصا  من قبل الحكومة ثم يستقر األمار علاى ماا تاورده الشاركات اإلنتاجياة 
  -من أرقام، ويوضح ذلك الجدول التالي:
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بتعديل األسعار قبل وبعد إجراء التسويات )دوالر أمريكي( التدفقات النقدية للمدفوعات خاصة (24جدول رقم )  

االختالفات 

مالتي لم تحس  

 المبالغ قبل إجراء التسويات المبالغ بعد إجراء التسويات
 العام

 الجهات الحكومية الشركات االختالفات المبدئية الجهات الحكومية الشركات

--- --- --- --- --- --- 5002  

--- ٤٫٠٤٤٫٣٤٨ ٤٫٠٤٤٫٣٤٨ ٤٫٠٤٤٫٣٤٨ ٤٫٠٤٤٫٣٤٨ --- 5002 

--- --- --- --- --- --- 5000 

--- --- --- --- --- --- 5008 

--- --- --- --- --- --- 5009 

--- 702٫222٫22  702٫222٫22  702٫222٫22  702٫222٫22  --- 5020 

--- --- --- --- --- --- 5022 

( التقرير األول أكتوبر  YEITIعات االستخراجية في اليمن،) المصدر: مبادرة الشفافية في مجال الصنا
 م. 5024، التقرير الثالث، ابريل 5027م، التقرير الثاني، يونيو 5020

 تسويات التدقيق:
م، عاام ماا بعاد 5000وهي نوا آخر من التدفقات للحكومة ظهرت في تقاارير الشافافية فقاط اعتباارا مان العاام 

ة ولم ُيتطرق إليها في التقارير الرسمية وال الحسابات الختامية للموازنة العاماة للدولاة انضمام اليمن إلى المبادر
 قبل ذاك، ويظهر الجدول هذه التدفقات قبل وبعد إجراء التسويات من قبل شركة المطابقة. 

 

 التدفقات النقدية للمدفوعات خاصة بتسويات التدقيق قبل وبعد إجراء التسويات. 
 لتدفقات النقدية للمدفوعات خاصة بتسويات التدقيق قبل وبعد إجراء التسويات )دوالر أمريكي(. ( ا45جدول رقم )

 االختالفات

سمالتي لم تح  

 المبالغ قبل إجراء التسويات المبالغ بعد إجراء التسويات

 العام
 الشركات

الجهات 

 الحكومية

االختالفات 

 المبدئية
 الشركات

الجهات 

 الحكومية

--- --- --- --- --- --- 5002  

--- --- --- --- --- --- 5002 

--- ٤٥٫٣٠٠ ٢٫ ٤٥٫٣٠٠ ٢٫ --- ٤٥٫٣٠٠ ٢٫ ٤٥٫٣٠٠ ٢٫ 5000 

-- 25٫090٫522 25٫090٫522 522٫090٫25  522٫090٫25  --- 5008 

--- 28٫552٫702 28٫552٫702 --- 702٫552٫28  702٫552٫28  5009 

-- --- --- 928٫520٫7  928٫520٫7  --- 2050  

--- 7٫520٫928 7٫520٫928 --- 928٫520٫7  928٫520٫7  5022 

( التقرير األول أكتوبر  YEITIالمصدر: مبادرة الشفافية في مجال الصناعات االستخراجية في اليمن،) 
 م.  5024، التقرير الثالث، ابريل 5027م، التقرير الثاني، يونيو 5020

م حيث أفصحت الشركات ولم تفصاح الحكوماة.  5008رقام عام ومن خالل هذا الجدول يتضح بروز تباين األ 
 م. 5022م فقد أفصحت الشركات فقط ليتضح بعد ذلك أن  المبلغ يخص العام 5020أما في العام 

 مدفوعات مواد مباعة:
يوضح الجدول التالي تدفقات لم تكان مدرجاة ضامن المطابقاة فاي التقريار الثااني وقاد أفصاحت عنهاا الشاركات 

جية النفطية، وهي مدفوعات المواد المباعة، ثم ظهر خالف مبدئي تم حسمه عدا اثنين دوالر مبلغ زهياد اإلنتا
ولكنه يثير الشك فهل سقط من يد موظف الشاركة أو ضااا مان الموظاف الحكاومي، والمطلاوب توضايح كياف 

 تمت عمليات المطابقة واختفاء الدوالرين. 
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 (دوالر أمريكيفوعات المواد المباعة قبل وبعد إجراء التسويات )( التدفقات النقدية لمد47جدول رقم )

 العام

 المبالغ بعد إجراء التسويات المبالغ قبل إجراء التسويات
االختالفات التي لم تحسم 

 دوالر
الجهات 

 الحكومية
 الشركات

االختالفات 

 المبدئية

الجهات 

 الحكومية
 الشركات

    240924242 غير متوفرة 5008

تدرج ضمن المطابقالم ت     247024940 غير متوفرة 5009 

    742904922 غير متوفرة 5020

5022 242224500 240024729 (094902)  242984087 242984082 (5)  

( التقرير الثالث، ابريل  YEITIالمصدر: مبادرة الشفافية في مجال الصناعات االستخراجية في اليمن،) 
 م.  5024

 

:ازعمولة االمتي  

بالعودة إلى بيانات النشرة المالية، والحسابات الختامية للموازنة العاماة للدولاة، يظهار هاذا البناد مان رياع الانفط 
تسلمته وزارة المالية وقد تطابقت أرقاام عمولاة االمتيااز فاي كاال مان النشارة اإلحصاائية والحساابات الختامياة، 

 ويظهر الجدول التالي ذلك. 

 االمتياز على عمليات اإلنتاج النفطي والمعدني والغازية. ( عمولة 44جدول رقم )

 العام

لاير(  العمولة )بالمليون

 اإلحصائية بحسب النشرة

 للحكومة المالية

العمولة بحسب ما 

ورد في الحسابات 

 الختامية

الفرق )بالمليون 

 لاير(

5002 29٫224 ٤٤،٤٤٠،٥٦٨،٥١  - 

5002 522٫57  ٠٤ ،٢٠،٢٤٨،٤٣٥ - 

5000 57٫892 ٥٤، ٨ ،٢٠،٦٤٥  - 

5008 74٫222 ٠١،٥٥٥،٤١٤،٠٣٣ - 

5009 50٫084 ٢٣،٣٦١،٠٣٤،٠٤٦ - 

5020 50٫985 ٤٢ ،٤٦٢،١٢١، ٢ - 

5022 50٫044 ١٠،٤٣٥،٦٠ ،٢٣  - 

5025 27٫022 ٤٠٫٣٥٥٫٣٥٨٫١٥٢ - 

، والعادد 5020م المصدر: النشارة اإلحصاائية لمالياة الحكوماة، العادد الثااني واألربعاون للرباع الراباع مان العاا
مان عاام  للرباع الثالاث -واألربعاون التاساع -م، العادد5022 الماالي العاام من الرابع للربع -واألربعون الساد 
الحسابات الختامية للموازنة العاماة للدولاة  م،5027م، العدد الرابع والخمسون للربع الرابع للعام المالي 5025

 م. 5025، 5022، 5020، 5009، 5000،

 :ن ريع النفطأخرى م

ظهر هذا البند من الريع فاي بياناات النشارة المالياة الصاادرة مان وزارة المالياة، والحساابات الختامياة للموازناة 
العامة للدولة، يظهر هذا البند ما تسلمته وزارة المالية، وبرزت فاروق كبيارة، ولام يظهار هاذا البناد فاي تقاارير 

هاذا االسام ولكان ظهارت مادفوعات تحات أساماء أخارا فاي بياناات  مبادرة الشفافية الثالثة أية مدفوعات تحات
 المبادرة تم إظهارها في جداول سابقة. 
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 ( أخرا من ريع النفط42جدول رقم )

 العام
 لاير( بحسب النشرة المبلغ )بالمليون

 للحكومة المالية اإلحصائية

المبلغ بحسب ما ورد في 

 الحسابات الختامية

الفرق )بالمليون 

 لاير(

5002 022٫5  ٦ ٨، ٤٤٨،٥٤ 920٫2  

5002 024٫2  ١٨٤،١١٥،١٢  207 

5000 580٫5  ١،٠٨٢ ٥، ٠٤ 900٫2  

5008 242٫4  ٢٤٥، ٢٨٤،٨٥ 702٫4  

5009 978٫2  ٤،١١ ٢٨٠،٠  202٫2  

5020 087٫4  ٠٫٢٤١  ٥٫ ٤٫١ 708٫7  

5022 207٫57  ٤٤٫٨١٨٫٥٣٢٫٥٤٠ 820٫7  

5025 827٫22  --- 827٫22  

، والعادد 5020حصاائية لمالياة الحكوماة، العادد الثااني واألربعاون للرباع الراباع مان العاام المصدر: النشارة اإل
مان عاام  للرباع الثالاث -واألربعاون التاساع -م، العادد5022 الماالي العاام من الرابع للربع -واألربعون الساد 
مية للموازنة العاماة للدولاة الحسابات الختا م،5027م، العدد الرابع والخمسون للربع الرابع للعام المالي 5025

 م. 5025، 5022، 5020، 5009، 5000،
 

 ( أخرا من ريع النفط54شكل رقم )

 
فيما يخص ما تسلمته وزارة المالية من التقارير  -وهي غيض من فيض  -ومن خالل المالحظات التي وردت  

ضح أن هذه الوحدة الحكومية هي جزء من الفساد العظيم في الايمن المختلفة، ومن حجم الفشل في أداء المهام يت
والذي لم يهدر موارد الصناعات االستخراجية بل وامتد إلى الماوارد الضاريبية والجمركياة، األمار الاذي يمكان 
تشبيهها بقربة مقطوعة تمكن قوا الفساد من اقتطاا جزء من ماوارد الدولاة فاي ظال تغاضاي واضاح مان هاذه 

ووحااداتها المختلفااة فااي الوقاات الااذي تشااكو الحكومااة ماان قلااة المااوارد المتاحااة لهااا األماار الااذي يتطلااب الااوزارة 
تطهيرها من الفساد والمفسدين وتدريب كوادرها على مباادئ اإلدارة الرشايدة والحكام الرشايد وبالاذات الشافافية 

 ومكافحة الفساد. 
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 تدفقات الضرائب:
لمها الحكومة ممثلة بوزارة المالية مان الشاركات اإلنتاجياة العدياد مان أناواا ومن أنواا الريع المختلفة التي تتس

الضرائب وتعد من الموارد الهامة للدولة اإليرادات الضريبية والتاي تاأتي فاي المرتباة الثانياة بعاد ماوارد الانفط 
تظهار تقاارير  ويتم تحصيل جزء من هذه اإليرادات من الشركات العاملة فاي مجاال إنتااج الانفط والغااز، حياث

مبااادرة الشاافافية انهااا لاام تكاان مطلااوب إدراجهااا ضاامن المطابقااة فااي التقرياار األول والثاااني، وأدرجاات ضاامن 
 متطلبات التقرير الثالث. 

 ضريبة االستكشافات: 
وهي ضريبة تفرض على الشركات في مرحلة االستكشافات النفطية والمعدنية والغازية، ويوضح ذلاك الجادول 

 ات النقدية لضرائب االستكشاف. التالي التدفق
 (. دوالر أمريكيالتدفقات النقدية لضرائب االستكشاف ) (42جدول رقم )

 العام

 المبالغ بعد إجراء التسويات المبالغ قبل إجراء التسويات
االختالفات 

مالتي لم تحس  
الجهات 

 الحكومية
 الشركات

االختالفات 

 المبدئية

الجهات 

 الحكومية
 الشركات

5009 --- 722٫25  لم تدرج ضمن --- --- --- 

720٫754 --- 5020 المطابقة  --- --- --- 

5022 248٫220٫2  428٫280٫7  280٫470٫5  285٫208٫7  282٫225٫7  007٫4  

( ، التقرير الثالث، ابريل  YEITIالمصدر: مبادرة الشفافية في مجال الصناعات االستخراجية في اليمن،) 
 م. 5024

ة الماليااة قااد أظهاارت هااذه الضااريبة فااي النشاارة اإلحصااائية الربااع ساانوية التااي تصاادرها، وفااي وقااد كاناات وزار
الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة، وهي أرقام متطابقة تم تقريبها إلى المليون فاي نشارة المالياة، وسايتم 

 دول التالي:مقارنة ذلك ببيانات مبادرة الشفافية في الصناعات االستخراجية من خالل الج

 

 ( الضريبة على الشركات في مرحلة االستكشافات النفطية والمعدنية والغازية. 40جدول رقم )

 العام
بحسب ما ورد في  بحسب مبادرة الشفافية

 الحسابات الختامية

الفرق )بالمليون 

 الشركات الحكومة لاير(

 -  ٨٨٦،٤٥٤،٠٦ غير متوفرة غير متوفرة 5002

 -  ٨ ،٤،١٠٣،٨٤٦ غير متوفرة رةغير متوف 5002

 - ٠٫٠٢٣٫١٠٨٫٠٨٠ غير متوفرة غير متوفرة 5000

 - ١،٢٦٢،٥٤٤،٤٤٤ غير متوفرة غير متوفرة 5008

 - ٤،٤٤٦  ،١،٣٢٤ 5٫200٫459 غير متوفرة 5009

 - ١،٣٤٣،٢٤٤ ٠،٦ 02٫554٫020 غير متوفرة 5020

5022 270٫529٫024  270٫529٫024  ٨ ٥،٢ ٢،٤٤٠،٤ 5٫579٫022٫242 

  ٤  ٤٫ ٠٫٣٢٨٫٦ غير متوفرة غير متوفرة 5025

، والعادد 5020المصدر: النشارة اإلحصاائية لمالياة الحكوماة، العادد الثااني واألربعاون للرباع الراباع مان العاام 
مان عاام  للرباع الثالاث -واألربعاون التاساع -م، العادد5022 الماالي العاام من الرابع للربع -واألربعون الساد 
الحسابات الختامية للموازنة العاماة للدولاة  م،5027العدد الرابع والخمسون للربع الرابع للعام المالي م، 5025

 م، وزارة المالية. 5025، 5022، 5020، 5009، 5000،

م، الوحيد الذي أدرجت فيه الضريبة في متطلبات المبادرة أن الحكومة بعد التسويات 5022والمالحظ أن العام 
( دوالر 2٫220٫248كات، حياث كانات الحكوماة قبال التساويات قاد أقارت بأنهاا تسالمت مبلاغ )اتفقت مع الشر
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( دوالر، ثم اتفق الطرفين بعاد 7٫280٫428أمريكي بينما الشركات أظهرت مبلغ اقل من ذلك بكثير اال وهو )
دة فااي ( دوالر، ولكاان ذلااك أدا إلااى ظهااور فااارق مااع تلااك الااوار7٫208٫285إجااراء التسااويات علااى مبلااغ )

 ( لاير يمني. 5٫579٫022٫242الحسابات الختامية بمبلغ كبير أال وهو )
 

 (. دوالر أمريكيالتدفقات النقدية للمدفوعات الخاصة بالعجز الضريبي ) (48جدول رقم )

 العام

 المبالغ بعد إجراء التسويات المبالغ قبل إجراء التسويات
االختالفات التي 

 لم تحسم
الجهات 

 الحكومية
 لشركاتا

االختالفات 

 المبدئية

الجهات 

 الحكومية
 الشركات

5020 --- 792٫220٫2  --- --- --- 
لم تدرج ضمن 

 المطابقة

5022 272٫480  272٫480  --- 272٫480  272٫480  ---- 

( التقرير الثالث، ابريل  YEITIالمصدر: مبادرة الشفافية في مجال الصناعات االستخراجية في اليمن،) 
 م. 5024

 

 مدفوعات الغرامات الضريبية:
يوضح الجدول التالي هاذا الناوا مان المادفوعات وهاو عباارة عان غراماة أظهرتهاا الحكوماة كماا تقاول شاركة 

م على شركة كنيديان نكسن بتروليوم، ولكن الشركة لم تفصح عان 5022المطابقة في التقرير الثالث عن العام 
 ركة. أية غرامة، فهل أخطئت الحكومة أم استحت الش

 (. دوالر أمريكيالتدفقات النقدية للمدفوعات الغرامات الضريبية ) (49جدول رقم )

 العام

 المبالغ بعد إجراء التسويات المبالغ قبل إجراء التسويات
م االختالفات التي ل

 الشركات الجهات الحكومية تحسم
االختالفات 

 المبدئية
 الشركات الجهات الحكومية

5020 ---- 222٫502  ---- ---- ---- 
لم تدرج ضمن 

 المطابقة

5022 554٫20  ---- 554٫20  554٫20  ---- 554٫20  

( ، التقرير الثالث، ابريل  YEITIالمصدر: مبادرة الشفافية في مجال الصناعات االستخراجية في اليمن،) 
 م. 5024

 ضريبة األجور والمرتبات:
ية سواء اإلنتاجية منها أو االستكشافية وفقا لقانون ضريبة نوا آخر من الضريبة يدفعه موظفي الشركات اإلنتاج

الدخل اليمني الساري المفعول، ويوضح الجدول ااتي تدفقات هذا النوا من الضارائب، والاذي لام يكان مادرجا 
 ضمن عملية المطابقة في تقريري الشفافية األول والثاني. 

 
 (. دوالر أمريكيمرتبات المستقطعة من رواتب الموظفين )التدفقات النقدية لضريبية األجور وال (20جدول رقم )

 العام
ي االختالفات الت المبالغ بعد إجراء التسويات المبالغ قبل إجراء التسويات

ئيةاالختالفات المبد الشركات الجهات الحكومية لم تحسم  الشركات الجهات الحكومية 

5009 --- 022٫202٫20 لم تدرج ضمن  --- --- --- 

طابقةالم  5020 --- --- --- --- --- 

5022 242٫794٫72  225٫222٫70  (000٫005)  502٫508٫70  954٫777٫70  (227٫252)  
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( التقرير الثالث، ابريل  YEITIالمصدر: مبادرة الشفافية في مجال الصناعات االستخراجية في اليمن ،) 
 . م 5024

السااابقة أن هناااك مشااكالت واضااحة متعلقااة بعمليااات  والمالحااظ ماان خااالل هااذه البيانااات الااواردة فااي الجااداول
اإلفصااا  ووجااود خالفااات، فهناااك غرامااات ضااريبية أعلناات الجهااات الحكوميااة ولاام تعلنهااا الشااركات ورئااي  
مصلحة الضرائب مشغول برفع الدعم عن المشتقات النفطية، وفي تقاريرها المقدمة لمجل  النواب تورد اللجنة 

 لختامية العديد من المالحظات عن أداء هذه المصلحة منها:الخاصة بدراسة الحسابات ا
م، أن هنااك فاارق 5002الحظت اللجنة من خالل ما أورده الجهاز المركزي للرقابة والمحاسابة للعاام  -

في ضريبة الادخل علاى الشاركات النفطياة الظااهر فاي حسااب ختاامي الموازناة لهاذا العاام مقارناة بماا 
ن الشااركات النفطيااة حيااث اظهاار الحساااب تحاات البنااد والنااوا المخااتص تضاامنته اإلقاارارات المقدمااة ماا

ملياار لاير  2، 428ملياون دوالر باا يعاادل  722الضرائب على دخل الشركات النفطية األجنبية مبلغ 
وهو ما يخص ضريبة الدخل على شركة هنت، بينما ضاريبة الادخل علاى بقياة الشاركات النفطياة وفقاا 

ملياون دوالر بماا يعاادل  258ها لمصلحة الضرائب عبر وزارة الانفط بمبلاغ لإلقرارات المقدمة من قبل
مليار لاير لم تظهر ضمن البند والنوا المختص في الحسااب الختاامي للموازناة العاماة ولام تقادم  290

 تفسير لذلك. الجهات المختصة وزارة النفط والمالية 
عن محاسبة الشركات العاملة في المجال أوضحت اللجنة انه ال يتوفر موقف واضح  5002وفي العام  -

 النفطي )اإلنتاجية واالستكشافية والخدمية(. 
 -م أوردت اللجنة ما يلي:5022وفي العام  -
لوحظ استمرار تدني حصيلة ضريبة المرتباات واألجاور علاى العااملين فاي القطااا الخااص حياث بلاغ  -

مليااار لاير عاان المقاادر  9. 2ه مليااار لاير باانقص قاادر 2. 29م مبلااغ 5022المحصاال الفعلااي لعااام 
بالموازنااة وهااذه الحصاايلة ال تتناسااب وحجاام العمالااة لاادا هااذا القطاااا وباااألخص العاااملين فااي القطاااا 

 النفطي. 

  عدم اتخاذ اإلجراءات القانونية لربط وتحصيل ضريبة األربا  على شاركات الخادمات النفطياة التاي
 ة بالباطن مع الشركات النفطية. لم تشملها االتفاقيات النفطية كالشركات العامل

  عاادم إخضاااا أي ماان المكلفااين المتعاااملين مااع شااركة صااافر لضااريبة األربااا  عاان الفتاارة ماان عااام
 م. 5009م وحتى العام 5002

  ظهور العديد من األرصدة الضريبية على الشركات النفطية المتمثلاة فاي غراماات تاأخير اإلقارارات
 اإلجراءات القانونية للبت فيها. لسنوات سابقة دون أن يتم استكمال 

وقد ردت المصلحة على اللجنة بأن ذلك يرجاع إلاى عادم تجااوب وتعااون شاركة صاافر ماع اإلدارة الضاريبية  
 بالمصلحة. 

م المالحظاااات التالياااة عااان أداء مصااالحة 5020وياااورد تقريااار الجهااااز المركااازي للرقاباااة والمحاسااابة للعاااام  
 الضرائب:
ة بيانات متكاملة عن كافة الشركات العاملة في قطاا النفط والغاز )اإلنتاجياة، استمرار عدم توفر قاعد  -

 الخدمية، غيرها(.  
استمرار عدم وجود موقف دقيق عان محاسابة تلاك الشاركات بحياث يوضاح ناوا الضاريبية والسانوات  -

شاركة  التي تم محاسبة الشركات عنها ومبالغ الربط وأخر إجراء بشأن مبالغ الربط )علاى مساتوا كال
على حدة( مع بيان مدا التزام كل من تلاك الشاركات بتقاديم إقراراتهاا الشاهرية عان ضاريبة المرتباات 
واألجور وكذا إقراراتها السنوية عن ضريبة األربا  . . الد، الجادير بالاذكر اناه أمكان الحصاول علاى 

فين تضمن بأن المكلفين موقف من إدارة التحاسب الضريبي بالوحدة التنفيذية للضرائب على كبار المكل
م، على أسا  أنهم ال 5020من الشركات العاملة في قطاا النفط والغاز الذين تم محاسبتهم خالل عام 

 ( مكلف. 48يمسكون حسابات منتظمة بلغ عددهم )
غياب التنسيق الالزم بين اإلدارة الضريبية واإلدارة المختصة بالجمارك بما يكفل االستفادة مان بياناات  -

 فاءات )السما  المؤقت( المتعلقة بالشركات النفطية وغير ذلك من البيانات. اإلع
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استمرار محاسبة العديد من مكلفاي القطااا النفطاي مان الشاركات العاملاة فاي مجاال الخادمات النفطياة   -
والغاز من قبل الوحدة التنفيذية للضرائب على المكلفين عن ضرائب الدخل تقديريا على أساا  أنهام ال 

ون حسابات منتظمة إضافة إلى منحهم في نف  الوقت إعفاءات من ضريبة األربا  بحجة أن ذلك يمسك
منصوص عليه باتفاقيات عقود المشاركة في اإلنتاج الموقعاة ماع الشاركات النفطياة األم . . الاد ، دون 

يهم قانوناا مراعاة أن ذلك اإلجراء ال يمكن قبوله حيث ال يمكن منح تلاك اإلعفااءات إال لمان تساري علا
ومن المكلفين الذين يمسكون حساابات منتظماة كاون تلاك األوعياة الضاريبية يجاب أن تخضاع للفحاص 
والمراجعة والتدقيق وفقا لمصادرها وتحديد األوعية الضريبية المرتبطة باالتفاقيات التي تعطيهاا الحاق 

الناتجاة مان أنشاطة غيار القانوني في اإلعفاء الضريبي، ومراعاة إخضاا األوعياة الضاريبية األخارا 
 مرتبطة بتلك االتفاقيات النفطية السابق اإلشارة إليها للضريبة. 

م مصلحة الضارائب 5022وكانت شركة المطابقة هارت جروب قد اتهمت في تقرير الشفافية الثالث عن العام 
 تها من المصلحة. بعدم تقديم الوثائق والمستندات المؤيدة والتي تعد ضرورية لعملية المطابقة والتي طلب

 البنك المركزي اليمني:
يعد البنك المركزي اليمني من الوحدات الحكومية الهامة في سلسالة الصاناعات االساتخراجية كوناه الجهاة التاي 
تتلقى حصة الحكومة من أموال هذه الصناعة، وقد تعرضنا فيماا سابق إلاى بياناتاه المختلفاة المرتبطاة بهاا، وقاد 

 بعض المالحظات عليه، وهي:أوردت شركة المطابقة 

  م، إلااى عاادم وجااود 5020-5008أشااارت الشااركة فااي التقرياار الثاااني للشاافافية عاان األعااوام
التفاصاايل والوثااائق والمسااتندات المؤياادة والتااي تعااد ضاارورية ألغااراض عمليااة المطابقااة فااي نماااذج 

 اإلفصا  المقدمة من البنك المركزي اليمني. 

 م، ذكرت الشاركة البناك كوناه أحاد الجهاات التاي لام 5022العام  وفي تقرير الشفافية الثالث عن
تقوم بتقديم البيانات بالطريقة التي تتطابق مع النماذج التي اعتمدها المجل  اليمني للشفافية وكانت غير 
مكتملة، كما أشارت إلى تأثر عملية المطابقة بعدة مسائل منه أنه لم يتم استخدام نماذج اإلفصاا  لتعبئاة 

 انات المقدمة من قبلها والمعتمدة من قبل المجل  اليمني للشفافية من البنك المركزي. البي

 الريع النفط المسلم لوزارة النفط والمعادن
قبل التطرق فيما تسلمته وزارة الفساد العظيم سنبدأ بطر  المالحظات التاي أوردتهاا شاركة المطابقاة علاى هاذه 

 الفساد والمفسدين، وقد ورد في التقرير األول ما نصه: الوحدة الحكومية ليتضح بعضا من صنائع

 "إلاى يعاود ذلاك فاي والسابب موظفيناا مان المتابعة من الكثير تطلبت المهمة أن بالذكر والجدير 
 اإلفصاا  نمااذج تقاديم فاي عادن مصاافي وشاركة والغااز للانفط العاماة اليمنياة المؤسساة من كل تأخر

 ". المطابقة بعملية الخاصة

 "للرقاباة المركازي الجهااز إمكانياة بعادم والمعدنياة النفطياة لالساتثمارات اليمنياة الشركة أفادت 
 ". المقدمة الشركة بيانات على المطلوب توفير التصديق والمحاسبة

 نمااذج أن التقريار هاذا في المبين النحو على المهمة، هذه إلنجاز بها قمنا التي اإلجراءات وتفيد 
 مان كال ماع عملناا وقاد واألخطااء، االختالفاات مان العدياد علاى تحتاوي ًيامبادئ لناا المقدماة اإلفصاا 
 :يلي ما االختالفات هذه حدوث في السبب االختالفات وكان هذه لمطابقة الحكومية والجهات الشركات

 الحساابات إدارة جاناب من وخاصة اإلفصا ، نماذج في البيانات باستكمال الكافي االهتمام عدم -2
 والمعادن.  النفطوزارة  في النفطية

 جاناب مان وخاصاة اإلفصاا ، نمااذج لمتطلباات الحكومياة الجهاات لادا الكافي الفهم توفر عدم -5
 لالساتثمارات اليمنية الشركة وكذلك والغاز للنفط العامة اليمنية بالمؤسسة النفط الخام تسويق إدارة
 والمعدنية".  النفطية

 األخطااء مان العدياد تضامنت االستشاارية للشاركة المقدماة اإلفصاا  نمااذج أن كاربالاذ "ديار 
 :من لمزيج نتيجة نشأت والتي استكمال النماذج، ناحية من الواضحة

 النماذج.  استكمال لمتطلبات والشركات الحكومية الجهات فهم عدم -2
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 تساويق دائارة جاناب من خصوًصا المطلوب، بالشكل النماذج الستكمال كافًيا اهتماما إبالء عدم -5
 والغاز.  للنفط العامة اليمنية ابعة للمؤسسةالت الخام النفط

 اليمنياة الشاركة جاناب مان وخاصاة اإلفصا ، نماذج على المقترحة التعديالت إجراء في الفشل -7
 . والمعدنية" النفطية لالستثمارات

 "إلى العودة في صعوبة األخرا هي والمعادن النفط وزارة في النفطية الحسابات إدارة ووجدت 
 اساترداد بمادفوعات الخاصاة المالياة التادفقات لابعض المؤيادة والمساتندات بالوثاائق الخااص األرشيف
 ". المالية وزارة إلى المسألة إحالة تم حيث اإلنتاج، ومدفوعات َمنح األسعار تعديل ومدفوعات النفط،

ي يسأل فيه أحد والذي يبرز من تلك المالحظات بالمختصر المفيد أن العمل يقوم على قاعدة: )لن يأتي اليوم الذ
 عن خفايا النفط باعتباره منطقة محرمة الحوم حولها. 

وتظهاار الحسااابات الختاميااة للموازنااة العامااة للدولااة أن وزارة الاانفط والمعااادن والشااركة اليمنيااة لالسااتثمارات 
الادعم ومنح التادريب والنفطية وشركة صافر التابعين لها قد تحصلتا على بعض إيرادات النفط وهي ريع النفط 

 والمياه ويتضح ذلك من خالل الجداول ااتية المعدنية الثروة استغالل المؤسسي، إيرادات

 ( متحصالت وزارة النفط والمعادن. 22جدول رقم )

 الريع باللاير العام
 والدعم التدريب منح

 المؤسسي

5002 --- --- 

5002 --- --- 

5002 ٠٤٣،٥١٤،٣٨٤ ٤،٠٦٤،٢٥٨،٥٤٤ 

5008 ٦١٠،٠،٨٦٤،٦٥٣  ٢٤،١٤٥ ،٤٣٤ 

5009 ٨  ،٢٨٠، ٥٣ ٢٣٤، ٢،٢٤٤،٠٠ 

5020 ٠ ٥٣٨،٥٠١،٤ ٢٫٨٣٨ ٢٫٣٨٦٫٤ 

5022 ٥ ٢،٦٣١،٤٢٦،٤ --- 

5025 ٤٤٫٤٤١٫٢٥٤٫٣٤   

 م5025، 5022، 5020، 5009، 5000المصدر: الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة ،

 منح التدريب والدعم المؤسسي:
زارة النفط والمعادن من الشركات العاملة في قطاا النفط والغاز وفقا لالتفاقيات الموقعة وهي تدفقات تتسلمها و

معها، تتضامن تقاارير مباادرة الشافافية فاي الصاناعات االساتخراجية بياناات حاول مادفوعات الشاركات لاوزارة 
ت فاي كشاوف اإلفصاا  النفط والمعادن منها، وتوضح الجداول التالية أرقام المدفوعات واالختالفات التي ظهر

 التي قامت بها شركة المطابقة. 
 

 التدفقات النقدية لمنح التدريب قبل وبعد إجراء التسويات )دوالر أمريكي(.  (25جدول رقم )

 المبالغ بعد إجراء التسويات المبالغ قبل إجراء التسويات العام
االختالفات 

مالتي لم تحس  الشركات الجهات الحكومية  
االختالفات 

 المبدئية
 الشركات الجهات الحكومية

5002 1 5204000٫  1 5204000٫  --- 1 5204000٫  1 5204000٫  --- 

5002 1 5204000٫  1 5204000٫  --- 1 5204000٫  1 5204000٫  --- 

5000 1 5204000٫  1 5204000٫  --- 1 5204000٫  1 5204000٫  --- 

5008 942٫249٫5  5204000٫5  (942٫599)  942٫249٫5  5204000٫5  (942٫599)  

5009 2204000٫5  5204000٫5  (00٫700)  2204000٫5  5204000٫5  (00٫700)  
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5020 5204000٫5  000٫020٫5  (00٫500)  5204000٫5  0204000٫5  (00٫500)  

5022 822٫259٫7  000٫099٫7  242٫229  822٫224٫7  000٫249٫7  (822٫202)  

( التقرير األول أكتوبر  YEITIليمن،) المصدر: مبادرة الشفافية في مجال الصناعات االستخراجية في ا
 م.  5024، التقرير الثالث، ابريل 5027م، التقرير الثاني، يونيو 5020

م ظلات تقادم أرقاام أعلاى فيماا 5022 -5008ومن بيانات اإلفصا  يتضح أن وزارة النفط والمعادن ولألعوام 
رض الحااائط بأسااا  االسااتحقاق تحصاالته ماان ماانح التاادريب عاان مااا أفصااحت بااه الشااركات الدافعااة ضاااربة عاا

واألسا  النقدي ألنه على األقل كان وفقا لما حصل في عام ومستحق في عام أخر سيؤثر بحيث يظهر احدهما 
( دوالر أمريكاي 902٫802بالزيادة واألخر بالنقص، وقد بلغ إجمالي ما أفصحت به الوزارة مان زياادة مبلاغ )

 ارت جروب أسباب االختالفات إن وجدت. أو على األقل كانت بررت لشركة المطابقة ه

م مان الجهااز المركازي للرقاباة والمحاسابة 7/5024/ 22الصاادر فاي  828وقد ورد في خطااب التأكياد رقام 
بشان نماذج اإلفصا  الصادرة من وزارة النفط والمعادن عن الحسابات الختامية المدققاة مان قبال الجهااز للعاام 

نح التااادريب المدفوعاااة مااان شاااركة صاااافر خاااالل العاااام والبالغاااة م باااأن الاااوزارة لااام تفصاااح عااان مااا5022
 دوالر أمريكي. 200٫000

 فروق منح التدريب.  (55شكل رقم )
 

 
 
 

 

( التدفقات النقدية لمنح الدعم المؤسسي قبل وبعد إجراء التسويات )دوالر أمريكي(72جدول رقم ) .  

االختالفات 

مالتي لم تحس  

 المبالغ قبل إجراء التسويات المبالغ بعد إجراء التسويات

 العام
 الشركات

الجهات 

 الحكومية

االختالفات 

 المبدئية
 الشركات

الجهات 

 الحكومية

--- 1,200,000 1,200,000 ---- 1,200,000 1,200,000 5002 

--- 1,250,000 1,250,000 --- 1,250,000 1,250,000 5002 

--- 1,2004000 1,2004000 --- 1,2004000 1,2004000 5000 

(942٫599)  2004000٫5  942٫799٫5  (942٫249)  04000٫٢٥5  942٫799٫5  5008 
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(000٫700)  2204000٫5  4204000٫5  (000٫20)  04000٣4٫5  4204000٫5  5009 

(000٫500)  0004000٫5  004000٫٢5  000٫20  04000٥5٫5  004000٫٢5  5020 

(822٫870)  000٫054٫4  822٫248٫4  822٫270  000٫754٫4  822٫824٫4  5022 

( التقرياار األول أكتااوبر  YEITIالمصاادر: مبااادرة الشاافافية فااي مجااال الصااناعات االسااتخراجية فااي الاايمن،) 
 م.  5024، التقرير الثالث، ابريل 5027م، التقرير الثاني، يونيو 5020

م ظلات تقادم أرقاام أعلاى فيماا 5022 -5008 ومن بيانات اإلفصا  يتضح أن وزارة النفط والمعادن ولألعوام
تحصلته من منح الدعم المؤسسي عن ما أفصحت به الشركات الدافعة ضاربة عرض الحائط بأسا  االستحقاق 
واألسا  النقدي ألنه على األقل كان وفقا لما حصل في عام ومستحق في عام أخر سيؤثر بحيث يظهر احدهما 

( دوالر أمريكاي، 2274802إجمالي ما أفصحت به الوزارة من زيادة مبلاغ ) بالزيادة واألخر بالنقص، وقد بلغ
 أو على األقل كانت بررت لشركة المطابقة هارت جروب أسباب االختالفات متى وجدت. 

وسوف يتضح الحقا من تحليل بند االعتمادات المستندية وخطابات الضمان أن الاوزارة بحساب تقاارير الجهااز 
الختامية تقوم بتوريد ما يتم مصادرته من خطابات الضمان في حساب الدعم المؤسسي، عن مراجعة الحسابات 

 وبالتالي تصبح األرقام المفصح عنها في كال البندين غير صحيحة. 
 

 فروق منح الدعم المؤسسي (57شكل رقم )

 

عادن من منح التدريب والدعم المؤسسي خاالل سانوات ويقارن الجدول التالي مقدار ما تسلمته وزارة النفط والم
الدراسة والتاي ظهارت فاي كاال مان الحساابات الختامياة للموازناة العاماة للدولاة وتلاك التاي ظهارت فاي تقاارير 
اإلفصا  الثالثة للشفافية في الصناعات االستخراجية.  وقد تم استخدام متوسط سعر الالاير الاوارد فاي التقاارير 

يل المدفوعات التي ظهرت بالدوالر في تقارير الشفافية في الصناعات االستخراجية ليتم المقارنة الحكومية لتحو
 مع البيانات الواردة في الحسابات الختامية، والتي يوضحها الجدول التالي:

 كما تظهره.  المؤسسي والدعم التدريب ( منح24جدول رقم )

 مبادرة الشفافية الحسابات الختامية العام

0250  --- 000٫520٫427  

5002 --- 000٫200٫495  

5000 ٠٤٣،٥١٤،٣٨٤ 200٫450٫480  

5008 ٢٤،١٤٥ ،٤٣٤ 450٫988٫988  
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٢٣٣٥ ٢٣٣٨ ٢٣٣٦ ٢٣٣ ٢٣٣٤ ٢٣٤٣ ٢٣٤٤

الحسابات الختامية مبادرة الشفافية

5009 ٨  ،٢٨٠، ٥٣ 000٫520٫024٫2  

5020 ٠ ٥٣٨،٥٠١،٤ 200٫520٫977  

5022 --- 220٫280٫859٫2  

 غير متوفر --- 5025

 
مبااادرة  م. 5025، 5022، 5020، 5009، 5000ة ،المصاادر: الحسااابات الختاميااة للموازنااة العامااة للدولاا

م، التقرياار 5020( التقرياار األول أكتااوبر  YEITIالشاافافية فااي مجااال الصااناعات االسااتخراجية فااي الاايمن،) 
 م.  5024، التقرير الثالث، ابريل 5027الثاني، يونيو 

 
 ( منح التدريب والدعم المؤسسي54شكل رقم )

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

فات كبيرة فهناك تباين كبير في األرقام، ولم تظهر في الحسابات الختامية للاوزارة والتاي والواضح وجود اختال
م، وهاذه الحساابات هاي عباارة عان إقارار 5025، 5002،5022، 5002قدمت لمجل  الناواب فاي األعاوام 

رير الشافافية بالتنفيذ الفعلي للموازنة العامة يتضمن اإليرادات والمصروفات، مع أنها قد أفصاحت عتهاا فاي تقاا
 م. 5022وحتى العام 

م أوردت اللجناة البرلمانياة المكلفاة بدراساة الحساابات الختامياة للموازناة العاماة 5000وفي تقريرها عن العاام 
 الدولة بشأن هذه الموارد ما يلي:

بلغت االستخدامات الخاصة المنصرفة من إيرادات المانح المعروضاة علاى الشاركات النفطياة )الحساابات  -
اص بموجب اتفاقية المشاركة في اإلنتاج والصادر بقوانين وهي الدعم المؤسساي، التادريب والتأهيال( الخ

( مليااون دوالر ماان خااالل اطااالا اللجنااة ودراسااتها للبيانااات 5042294209مبلااغ ) 5000خااالل عااام 
ال توجاه  والمعلومات والوثائق المقدمة لها وجدت أن معظم المباالغ التاي تصارف علاى التادريب والتأهيال

إلى المجاالت التي تخدم طبيعة عمل الوزارة وتعزز من قدرتها على في اإلشاراف والرقاباة علاى أعماال 
الشركات النفطية وتوفير الخبرات والكوادر المتخصصاة المعاول عليهاا أن تحال محال الخبارات األجنبياة 

مان الكاوادر البشارية المؤهلاة وبما يكفل دعم وتطاوير الصاناعة النفطياة فاي بالدناا، ومادها باالحتياجاات 
تصرف لمنح البكالوريو  وتخصصاات أخارا داخليااً وخارجيااً ليسات لهاا عالقاة مباشارة بطبيعاة عمال 
الااوزارة ويخااالف هااذا التوجااه لإلنفاااق ماان التاادريب والتأهياال الغاارض الااذي ماان أجاال ه خصصاات هااذه 

 الموارد. 
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م إلى استمرار تكرار عدد من المخالفات المتعلقة 5025م كما أشارت اللجنة البرلمانية في تقريرها عن العا      

( ملياون دوالر 95.0م )5025بالحسابات )الخاصة( الجارية بوزارة النفط والمعادن البالغ مواردها خالل عام 

( مليون دوالر ، ومان أهام المالحظاات التاي أشاار إليهاا تقريار 45.2والمنصرف منها خالل ذات الفترة مبلغ )

 تلك الحسابات ما يلي : الجهاز حول

باإلضاااافة للماااوارد المساااتحقة للاااوزارة عااان المااانح والتاااي لااام ياااتم توريااادها لحساااابات الاااوزارة حتاااى  -

 دوالر أمريكي. (5.200.000) م والبالغة72/25/5025تاريد

حيث تم تحويل ، تفاقياتالعدم التزام الوزارة بالصرف من الحسابات الخاصة لألغراض المحددة لها في ا -

م من حساب التدريب المخصص للنفقات المتعلقاة 5025( دوالر أمريكي خالل عام 7.007.520) مبلغ

( ماان الحااافز الشااهري المعتمااد %20بالتاادريب وذلااك إلااى حساااب الاادعم المؤسسااي لمواجهااة مااا يعااادل )

تاااج اتفاقيااات المشااركة فااي اإلن أحكاامممااا يعااد مخالفاة لمقتضااى  ،لمكاتاب الااوزارة والوحادات التابعااة لهاا

 التدريب فقط. ألغراضالتي حددت منح التدريب والصادرة بقوانين 

 االعتمادات المستندية أو خطابات الضمان:
وهي كما تشير تقارير الشفافية مقبوضات للحكوماة رغام أن الشاركة الدافعاة قاد ال تكاون فاي وضاع يسامح لهاا 

بهاا أو توقفهاا عان العمال، ويوضاح  باإلفصا  عن المادفوعات ألساباب معيناة مثال إعادتهاا للتارخيص الخااص
 الجدول التالي هذه التدفقات. 

 
( التدفقات النقدية للمبالغ المستلمة من االعتمادات المستندية أو خطابات الضمان قبل وبعد إجراء 22جدول رقم: )

 (. دوالر أمريكيالتسويات)

تالفات االخ المبالغ بعد إجراء التسويات المبالغ قبل إجراء التسويات العام

مالتي لم تحس االختالفات  الشركات الجهات الحكومية 

 المبدئية

 الشركات الجهات الحكومية

5009 --- --- --- --- --- --- 

5020 000٫200  --- 000٫200  --- --- --- 

5022 000٫200  --- 000٫200  --- --- --- 

(، التقرير الثاني، يونيو  YEITIيمن،) المصدر: مبادرة الشفافية في مجال الصناعات االستخراجية في ال
 م.  5024، التقرير الثالث، ابريل 5027

تؤكد تقارير الشفافية أن هذه المدفوعات حقيقية أفصحت عنها وزارة النفط والمعادن ولم تفصح عنها الشاركات 
يمكناه اإلفصاا . .   لألسباب المشار إليها سابقا، ثم عند إجراء التسويات تتراجع الاوزارة ألن الطارف ااخار ال

 والتساؤل هنا لماذاو وهل تم تحصيلها أم ال وأين ذهبت. . و 

وزارة النفط تحدثت في تقرير اإلفصا  الثااني أنهاا صاادرت فقاط خمسامائة أالف دوالر فقاط ال غيار، ولماا لام 
ت الوثاائق تفصح أي شركة عن مدفوعات من ذلك النوا تراجعت تماما وشركة المطابقة تؤكاد دوماا انهاا تسالم

المؤيدة والمجل  اليمني للشفافية يبارك وذلك ولكن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في تقريره عن مراجعة 
م 5020الحسااابات الختاميااة يؤكااد قيااام المختصااين بالحسااابات النفطيااة بااوزارة الاانفط والمعااادن خااالل العااام 

( ماليين دوالر أمريكي، وتوريد ذلك 2بمبلغ ) (22بمصادرة خطاب الضمان الخاص بالشركة الكورية قطاا )
 إلى الحساب الجاري )الدعم المؤسسي(، وكان يتوجب توريد المبلغ المذكور لحساب الحكومة. 

 إذن من نصدق. . ي! 
م، 5025وتستمر المغالطات فتقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن مراجعة الحسابات الختامياة للعاام 

وزارة النفط عدداً من الضمانات البنكية المقدمة من عدد من الشركات النفطية العاملة فاي عادد  يفيد بمصادرات
( دوالر أمريكاي، 22٫500٫000من القطاعات النفطية االستكشافية التي انسحبت من تلاك القطاعاات وبمبلاغ )
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م المختصااين دوالر ماان كوياات انرجااي، وقااد قااا 9٫000٫000دوالر ماان دوف للطاقااة، و 5٫000٫000منهااا 
ب ثبات المبلغ لحساب الوزارة المفتو  طارف البناك باسام الادعم المؤسساي، وبالتاالي كياف تمكنات الاوزارة مان 
 تقديم الوثائق التي على ضوئها تمت تسوية المبلغ الوارد في الجدول أعاله والذي يقل كثيرا عما يقوله الجهاز. 

 منح دعم التنمية االجتماعية: 
كات العاملة في قطاا النفط والغاز يذهب إلى وزارة النفط بموجب االتفاقيات المبرمة معها، تدفق آخر من الشر

الهدف منه تحقيق تنمية مساتدامة فاي منااطق اإلنتااج بهادف إيجااد إحساا  لادا ساكانها باأن جازء مان خيارات 
ياام بعملياات اإلنتااج مناطقهم تعود إليهم على شكل مشاريع مفيدة، مما يساعد على تمكين هاذه الشاركات مان الق

 واالستكشاف بشكل طبيعي ودون مضايقات، ويوضح الجدول التالي هذه التدفقات. 
 

ريكي()دوالر أم ( التدفقات النقدية لمنح دعم التنمية االجتماعية قبل وبعد إجراء التسويات22جدول رقم ) .  

االختالفات 

 التي لم تحسم

 إجراء التسوياتالمبالغ قبل  المبالغ بعد إجراء التسويات

 العام
 الشركات

الجهات 

 الحكومية

االختالفات 

 المبدئية
 الشركات

الجهات 

 الحكومية

--- ٦٥٣٫٣٣٣ ٦٥٣٫٣٣٣ ---- ٦٥٣٫٣٣٣ ٦٥٣٫٣٣٣ 5002  

--- ٨٥٣٫٣٣٣ ٤٫٤٥٣٫٣٣٣ ٥٣٣٫٣٣٣ ٤٫٤٥٣٫٣٣٣ ٤٫٤٥٣٫٣٣٣ 5002 

--- ٦٥٣٫٣٣٣ ٦٥٣٫٣٣٣ -- ٦٥٣٫٣٣٣ ٦٥٣٫٣٣٣ 5000 

(942٫599)  ٣٫٣٣٣٥0٫2  942٫049٫5  (942٫599)  ٥٣٫٣٣٣0٫2  942٫049٫5  5008 

(000٫700)  000٫800٫2  000٫200٫5  (000٫700)  000٫800٫2  000٫200٫5  5009 

(000٫500)  2٫200٫000 2٫800٫000 (000٫500)  2٫200٫000 2٫800٫000 5020 

(092٫70)  000٫270٫7  902٫999٫7  (092٫470)  000٫970٫7  902٫999٫7  5022 

( التقرير األول أكتوبر  YEITIمبادرة الشفافية في مجال الصناعات االستخراجية في اليمن،)  المصدر:
 م. 5024، التقرير الثالث، ابريل 5027م، التقرير الثاني، يونيو 5020

  

 ( فروق منح دعم التنمية االجتماعية52شكل رقم )

-  
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م.  ثام تام تساوية الموضاوا بقباول 5002كانات أقال مماا أعلنتاه الشاركات عاام والمالحظ أن بياناات الاوزارة  
م كانات أرقاام الاوزارة أعلاى مماا أعلنات 5008الحكومة بما ذكرته الشركات في نمااذج اإلفصاا ، ومان العاام 

بهاذه  الشركات أنها قدمته تحت هذا البند ولم يتم حسم الخالفات بعد ذلك والسؤال هنا من أين أتات وزارة الانفط
 المبالغ والتي لم تفصح عنه الشركاتو

م إلى أن الوزارة تصرف من هذا البند بما يخاالف القاوانين واللاوائح 5000ويشير تقرير اللجنة البرلمانية لعام 
م إلاى اساتمرار تكارار عادد مان المخالفاات 5025المنظمة، كما توضح عن دراساتها الحساابات الختامياة للعاام 

( دوالر 820. 825. 7)الخاصة( الجارية بوزارة النفط والمعادن، ومن ذلك صرف مبلغ )المتعلقة بالحسابات 
أمريكي مقابل مخصصات مشااريع التنمياة االجتماعياة بالمحافظاات النفطياة وبصاورة مخالفاة لماا ورد بالئحاة 

 م. 5020( لسنة 702صرف مخصصات التنمية االجتماعية المعتمدة بقرار رئي  مجل  الوزراء رقم )
وهل تم االستفادة من هذا المنح في عمليات التنمية لمنااطق اإلنتااج بماا يعمال علاى تحقياق إحساا  لادا ساكان 

هااوال المناااطق بخياارات مناااطقهم إجابااة جاااءت بااالنفي ماان الجهاااز المركاازي للرقابااة والمحاساابة عاان مراجعااة 

والبالغاة خاالل السانوات األخيارة مان  الحسابات الختامية حيث يشير التقرير إلى تشتت مانح التنمياة االجتماعياة

( دوالر أمريكااي والمخصصااة لتنفيااذ مشاااريع تنمويااة فااي 20.027.279م مبلااغ )5020م حتااى 5000عااام 

المحافظاات النفطيااة ، وذلااك علااى مشاااريع صااغيرة ومتفرقاة وبصااورة ال تلبااي احتياجااات تلااك المحافظااات ماان 

افظاات، ناورد علاى سابيل المثاال مشااريع التنمياة االجتماعياة المشاريع الحيوية والتي تخدم كافة أبناء تلاك المح

 م، وهي:5020المنفذة في المحافظات البترولية وفقاً لما ورد بتقرير وزارة النفط والمعادن لعام 

 ( لاير.222.220.222( مشروا ب جمالي )24المشاريع المنفذة حسب الخطة عدد ) -

 ( لاير.220.950.272بتكلفة ) ( مشاريع2المشاريع المنفذة خارج الخطة عدد ) -

 ( لاير.48.422.475( مشروا ب جمالي مبلغ )52المشاريع الصغيرة والمساهمات االجتماعية عدد ) -

 ( لاير.52.200.000مساهمات متفرقة كمخصصات ألعضاء المجال  المحلية بالمحافظة ) -

 ( لاير.80.528.098( دعم ومساهمات اجتماعية مبلغ )%20مخصص المحافظ ) -

م من الجهاز المركزي للرقابة والمحاسابة 7/5024/ 22الصادر في  828وقد ورد في خطاب التأكيد رقم     
بشان نماذج اإلفصا  الصادرة من وزارة النفط والمعادن عن الحسابات الختامية المدققاة مان قبال الجهااز للعاام 

شاركة صاافر خاالل العاام والبالغاة م بأن الوزارة لام تفصاح عان مانح التنمياة االجتماعياة المدفوعاة مان 5022
   أمريكي. دوالر2004000

 رسوم التعرفة: 

 -5002، حيث ظهر في األعوام المنشآتتدفق آخر تسلمته وزارة النفط والمعادن من الشركات مقابل استخدام 
ل وتظهر ذلاك الجادو م كرسوم تعرفة،5022، وفي العام المنشآتم، باسم رسوم التعرفة مقابل استخدام 5000
 -ااني. 

 (. دوالر أمريكي( التدفقات النقدية لرسوم التعرفة مقابل استخدام المنشآت قبل وبعد إجراء التسويات )20جدول رقم )

 العام

االختالفات  المبالغ بعد إجراء التسويات المبالغ قبل إجراء التسويات

التي لم 

 تحسم

الجهات 

 الحكومية
 الشركات

االختالفات 

 المبدئية

 الجهات

 الحكومية
 الشركات

5002 ٤٠٫٨٠٢ ٥١ ٠٢٫٤٨٣٫ ٫٤٢٢ ٠٢٫٣٨ ٨٨٠٫٣٨٢ ٠٢٫٨٦٥٫٢٥٤ ٠٢٫٣٢٢٫٤٦٤ 

5002 ٫٢٦١٫٥٨٠(٤ ٣٫٤٤١ ٠٢٫٤  ٠١٫٢٥٥٫٥٥ ) ١٢٤٫٨٨٠ ٠٠٫٦٢٥٫٦٤١  ٠١٫٢٥٥٫٥٥ 

5000 ٠٦ ٠٤٫٤٥٣٫ ٠٤٫٥٥٢٫٤٦٦ (402٫420)  ٢٦ ٠٤٫١٨٦٫ ٦ ٠٤٫٥٥٢٫٥ (820٫87)  

5008 --- --- ---  --- ---  --- 

5009 --- --- --- --- --- --- 

5020 --- --- --- --- --- --- 

5022 --- --- --- --- --- --- 
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( التقرير األول أكتوبر  YEITIالمصدر: مبادرة الشفافية في مجال الصناعات االستخراجية في اليمن،) 
 م . 5024، التقرير الثالث، ابريل 5027م، التقرير الثاني، يونيو 5020

 ( التدفقات النقدية لرسوم التعرفة قبل وبعد إجراء التسويات )دوالر أمريكي(. 28م )جدول رق

 العام

 االختالفات المبالغ بعد إجراء التسويات المبالغ قبل إجراء التسويات

سمالتي لم تح الجهات  

 الحكومية
ئيةاالختالفات المبد الشركات  الشركات الجهات الحكومية 

5008 --- --- --- --- --- --- 

5009 --- --- --- --- --- --- 

5020 --- --- --- --- --- --- 

5022 --- 785٫422٫27  785٫422٫27  502٫284٫58  520٫284٫58  4 

( التقرير الثاني، يونيو  YEITIالمصدر: مبادرة الشفافية في مجال الصناعات االستخراجية في اليمن،) 
 م.  5024، التقرير الثالث، ابريل 5027

 مان كاان إذا فيما النظر المجل  على يتعين أنه إال)ومن المالحظات الجوهرية في هذا التدفق لشركة المطابقة 
 االنتهااء إذ انه بعاد( جاء ذلك في التقرير األول للشفافية االختالفات هذه في التحقيقات من بالمزيد القيام الالزم
 استخدام مقابل التعرفة برسوم الخاصة النقدية التدفقاتبتعلقة اختالفات منها تلك الم تحسم المطابقة لم عملية من

 اختالفات وهي ،أمريكي دوالر 459٫277م مبلغ 5002لعام  حسمها والتي لم يكن باإلمكان TFUFالمنشآت 
 المنشات، وهي غير استخدام مقابل اليمنية الحكومة استلمتها التي التعرفة رسوم إجمالي من ٪٤ نسبته ما تمثل
 . اليمن كما تقول الشركة في الشفافية مبادرة نشاط سياق في نسبية أهمية ذات وليست يةجوهر

م، أماا فاي العاام 5000إحسا  شركة المطابقة أتى من كبر المبلغ المختلاف علياه وكاررت التوصاية فاي العاام 
ت، ثام بعاد م فالوزارة تفصح عن مبلغ كبير جدا وال تفصح عن الشركات عن شايء قبال إجاراء التساويا5022

إجراء التسويات يلتقي طرفي النزاا عند ما يقارب نصف هذا المبلغ ماع االحتفااظ بفاارق بسايط جادا ال يتعادا 
األربعة دوالر تمسكت به الشركات في الوقت الذي كانت الوزارة قد تراجعت عن مبلغ كبير األمر الذي يتطلب 

 معرفة لماذا نشأت هذه الفروقات وكيف تم حلها. 

لتوصية للمجل  في محلها، ولكن المجل  لم يحاول االستفادة من أية مالحظة لمعرفة أسباب االختالفات وهذه ا
وبالتالي العمل مع الجهات المعنية لتصحيح الخلل وتحول دوره إلى مجرد جهاز إحصائي وفي ظل غياب دوره 

 التوعوي. 
الجهااز المركازي للرقاباة والمحاسابة م، مان 7/5024/ 22الصاادر فاي  828وقد ورد في خطاب التأكيد رقم 

بشان نماذج اإلفصا  الصادرة من وزارة النفط والمعادن بأن الوزارة لم تفصح عن التدفقات النقدية الواردة من 
م مقاباال حااق االنتفاااا 5022قطاااا الغاااز المدفوعااة ماان الشااركة اليمنيااة للغاااز الطبيعااي المسااال خااالل العااام 

( مآرب إلاى نقطاة 28ت الشركة وخط أنبوب الغاز من نقطة اإلنتاج في القطاا )باألراضي المقامة عليها منشآ
 ( دوالر أمريكي. 5٫025٫200التصدير في بلحاف بشبوة والبالغة )

 
( التدفقات النقدية لرسوم مقابل استخدام المنشآت المدفوعة لوزارة النفط والمعادن قبل وبعد إجراء 29جدول رقم: )

 كي(. )دوالر أمري التسويات

 العام

 االختالفات المبالغ بعد إجراء التسويات المبالغ قبل إجراء التسويات  

التي لم 

 تحسم 

الجهات 

 الحكومية 

االختالفات  الشركات

 المبدئية

الجهات 

 الحكومية

 الشركات 

5008 70٫585٫058 70٫407٫800 292٫009 70٫407٫800 70٫270٫022 524٫987 

5009 902٫742٫50  709٫052٫50  408٫708  425٫740٫50  205٫748٫50  209٫2  

5020 224٫422٫72  222٫280٫74  (848٫000)  022٫422٫72  257٫422٫72  22 

5022 585٫222٫59  024٫482٫2  558٫252٫58  2٫482٫024 2٫482٫024 ---- 
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يونيو  (، التقرير الثاني، YEITIالمصدر: مبادرة الشفافية في مجال الصناعات االستخراجية في اليمن،) 
 . م 5024، التقرير الثالث، ابريل 5027

ة للموازناة العاماة للدولاة حاول أداء ياوفي هذا الصدد تورد اللجناة البرلمانياة الخاصاة بدراساة الحساابات الختام
 -وزارة النفط والمعادن ااتي:

اسةةتخدام خةةط  م بتجنيةةب اإليةةرادات المحصةةلة مةةن الشةةركات النفطيةةة مقابةةل رسةةوم1117قيةةام الةةوزارة خةةالل عةةام  -
األنبةةةوب والتسةةةهيالت النفطيةةةة األخةةةرى ضةةةمن حسةةةاباتها الخاصةةةة )الجاريةةةة والحسةةةابات النفطيةةةة( والتةةةي بلغةةةت 

( لاير إضةةافة إلةةى مةةا حصةةل فةةي األعةةوام 6717879647107( دوالر أمريكةةي بمةةا يعةةادل )3075517583.81)
واللةوائح واألنظمةة والقةرارات النافةذة والتةي  السابقة والصرف منها لمواجهة نفقاتها المختلفة بالمخالفة للقوانين

 ال تجيز للوزارة القيام بتجنيب تلك اإليرادات
 مليون دوالر.  40مليون دوالر وبلغ المورد  20م، 5008، 5000بلغ المحصل الفعلي عامي -
 م أوضحت اللجنة ما يلي:5020وفي تقريرها للعام  -

o طرف البنك المركزي بالمخالفة لتوصايات  تجنيب رسوم استخدام خط أنبوب النفط في حساب خاص
 المجل  المتكررة بتوريد موارد هذا الحساب إلى حساب الحكومة. 

o   ردت وزارة النفط أن هذا الحساب قد تم تحويلاه إلاى حسااب تاابع لاوزارة المالياة وفقاا لقارار مجلا
 م بينما تجاهلت وزارة المالية الرد. 5008( لعام 445الوزراء رقم )

o ( 209٫522٫259م نبلاااغ )72/25/5020ك المركاازي أن الرصااايد النهااائي بلااغ فااي أوضااح البناا
، وتارا اللجناة أن اساتمرار فاتح حسااب خااص م72/25/5020ساحبه بالكامال فاي دوالر، وقد تام 

لااذلك تااابع لااوزارة الماليااة وعاادم توريااده إلااى حساااب الحكومااة يعااد إصااراراً علااى مخالفااة الدسااتور 
 لمال العام وتؤكد اللجنة على مساءلة المتسببين في ارتكاب تلك المخالفات. والقوانين النافذة وإهدار ل

o  استمرار وزارة النفط في تجنيب فارق القيمة اإليجارية السانوية باين ماا تدفعاه الشاركة اليمنياة للغااز
ي المسال للوزارة مقابل إيجار األراضي التي تنتفع بها وما تدفعه الوزارة إلى الهيئاة العاماة لألراضا

م 5020والمساحة، حيث أشار تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة إلى أن هذا المبلغ بلغ عام 
 ( دوالر. 0٫094٫828)

أشاارت إلاى اساتمرار تكارار عادد مان م، 5025وفي تقرير هذا اللجناة عان مراجعاة الحساابات الختامياة للعاام 

م 5025ة الانفط والمعاادن الباالغ مواردهاا خاالل عاام المخالفات المتعلقاة بالحساابات )الخاصاة( الجارياة باوزار

( ملياون دوالر، ومان أهام المالحظاات 45.2( مليون دوالر والمنصرف منهاا خاالل ذات الفتارة مبلاغ )95.0)

 التي أشار إليها تقرير الجهاز حول تلك الحسابات ما يلي :

كة المراجعاة الدولياة للقطاعاات عدم قيام الوزارة بعك  نتائج مراجعه قوائم النفقات المنفذة من شر -أ

النفطية اإلنتاجية والتسويات النهائية المترتبة عليها التي تتم بين الوزارة وتلك الشركات وذلك على 

معدالت احتساب تعرفه استخدام خط األنبوب  وفق مفهوم الشركات النفطية المعنياة بتورياد رساوم 

( دوالر 4.220.290لاة مان إجماالي مبلااغ )التعرفاه. األمار الاذي ترتاب علياة حرماان خزيناة الدو

أمريكي يمثل الفارق في احتساب تلاك العوائاد وفاق مفهاوم الحاد األدناى واألعلاى لانفط الكلفاة لتلاك 

 القطاعات. 

عادم تورياد الماوارد المساتحقة للدولاة علاى الشااركات النفطياة والناتجاة عان اساتخدام خاط األنبااوب  -ب

 ( دوالر أمريكي.2.220.827م والبالغة )72/25/5025والتي لم يتم توريدها حتى تاريد 
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 منح البحوث والتطوير: 
ومن التدفقات التي تسلمتها وزارة النفط مانح البحاوث والتطاوير الاوزارة هاي التاي أفصاحت عنهاا فاي األعاوام 

 م، والشركات تعلن إنها لم تدفع، وبعد التسوية تقر الشركات بمبالغ اقل. 5020 -5008
 . تدفقات النقدية لمنح البحوث والتطوير قبل وبعد إجراء التسويات )دوالر أمريكي(( ال20جدول رقم )

 العام
لم  االختالفات التي المبالغ بعد إجراء التسويات المبالغ قبل إجراء التسويات

يةاالختالفات المبدئ الشركات الجهات الحكومية تحسم  الشركات الجهات الحكومية 

5008 000٫700  --- (000٫700)  000٫700  000٫200  (000٫500)  

5009 000٫720  --- (000٫720)  000٫720  000٫220  (000٫500)  

5020 000٫520  --- (000٫520)  000٫520  000٫220  (000٫200)  

5022 --- --- --- --- --- --- 

ي، يونيو (، التقرير الثان YEITIالمصدر: مبادرة الشفافية في مجال الصناعات االستخراجية في اليمن،) 
 م.  5024، التقرير الثالث، ابريل 5027

الوزارة أفصحت عن تسلم مبالغ مالية بالدوالر تحت هذا النوا، والشركات أنكرت ثم تراجعت وأعلنت عن 
مدفوعات اقل، وبالتالي سؤال يفرض نفسه من أين أتت أم أخطئت الشركات أو الوزارة في تصنيف المدفوعات 

 أم غير ذلكو
وتوظياف ماوارد  باساتخدامأي إنجاز يذكر فيما يتعلاق م تحقق الوزارة لم بان 5020ر الجهاز للعام ويورد تقري

الماانح الخاصااة بالمساااهمة فااي تطااوير البحااث العلمااي واألبحاااث المتعلقااة بالصااناعات النفطيااة وتأسااي  مركااز 
ا المجاال مناذ نشاأتها عاام للبحوث النفطية اليمنية ، حيث بلغ إجمالي المنح التاي حصالت عليهاا الاوزارة فاي هاذ

 ( دوالر أمريكي.7.720.000م مبلغ )5020م وحتى العام 5002
 

 التدفقات النقدية للمساهمة لبنك المعلومات:
تدفق آخر هدفه بناء قاعدة معلومات للنشاط االستكشافي واإلنتاجي في هذا القطاا االقتصادي الهام مماا سايوفر 

وقاات والجهااد للشااركات الراغبااة فااي الاادخول فااي هااذا النشاااط، ويوضااح المعلومااة بسااهولة ويااوفر الكثياار ماان ال
 الجدول التالي حجم هذه التدفقات. 

 
 

 (. دوالر أمريكي( التدفقات النقدية للمساهمة لبنك المعلومات قبل وبعد إجراء التسويات )22جدول رقم )

 العام
م فات التي لاالختال المبالغ بعد إجراء التسويات المبالغ قبل إجراء التسويات

ئيةاالختالفات المبد الشركات الجهات الحكومية تحسم  الشركات الجهات الحكومية 

5008 000٫200  --- (000٫200)  000٫200  000٫20  (000٫20)  

5009 000٫220  --- (000٫220)  000٫220  000٫200  (000٫20)  

5020 000٫220  --- (000٫220)  000٫220  000٫200  (000٫20)  

5022 --- 500٫750  (500٫750)  --- 000٫500  (000٫500)  

(، التقرير الثاني، يونيو  YEITIالمصدر: مبادرة الشفافية في مجال الصناعات االستخراجية في اليمن،) 
 م.  5024، التقرير الثالث، ابريل 5027

انقلااب م حيااث 5022وماان بيانااات الجاادول كمااا هااي العااادة الااوزارة تفصااح والشااركات ال تفصااح عاادا العااام 
 الموضوا والنتيجة بعد التسوية وجود فروقات لم تحسم. 

 شركة صافر الستكشاف وإنتاج النفط والغاز:
م، وفاي الوقات 5002وهي شركة مملوكة للدولة بالكامل تسلمت منشآت شركة هنت بعد انتهاء العقد معها عام 

وغيرهاا، فأنهاا تتسالم مادفوعات مان  الذي تدفع الشركة للحكومة كميات ومبالغ مختلفاة عباارة عان إنتااج ومانح
 الشركات النفطية ويظهر الجدول التالي المدفوعات الخاصة باستخدام منشآت الشركة. 
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( التدفقات النقدية رسوم مقابل استخدام المنشآت المدفوعة لشركة صافر الستكشاف وإنتاج النفط والغاز قبل وبعد 25جدول رقم )

 (. دوالر أمريكيإجراء التسويات )

 العام
االختالفات  المبالغ بعد إجراء التسويات المبالغ قبل إجراء التسويات

 الشركات الجهات الحكومية االختالفات المبدئية الشركات الجهات الحكومية التي لم تحسم

5008 20٫082٫750 22٫820٫572 (958٫082) 20٫082٫750 20٫082٫750 ---- 

5009 50٫084٫222 52٫957٫749 (222٫700) 50٫084٫222 50٫084٫222 9 

5020 52٫202٫920 58٫720٫822 2٫282٫902 50٫522٫990 50 .220٫408 (29٫228) 

5022 72٫722٫582 29٫222٫224 (22٫029٫220) 28٫955٫420 28٫888٫928 (77٫495) 

ني، يونيو (، التقرير الثا YEITIالمصدر: مبادرة الشفافية في مجال الصناعات االستخراجية في اليمن،) 
 م.  5024، التقرير الثالث، ابريل 5027

حتى شركة صافر رغم أنها شركة إنتاجية ولي  جهااز بيروقراطاي حكاومي فهاي تفصاح عان أرقاام كبيارة ثام 
تتراجااع ومااع ذلااك تظاال االختالفااات والقضااية ليساات مرتبطااة باألهميااة النساابية باال ماادا القاادرة علااى اإلقناااا 

 بمصداقية اإلفصا . 

م أشار الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة إلى إن إجمالي المبالغ المحصلة من رسوم 5009ره للعام وفي تقري
( دوالر أمريكاي، قامات الاوزارة 575٫255٫000م بلاغ )5009م وحتى نهاية العاام 5002التعرفة منذ العام 

ولام يحاول مناه ساوا  بتجنيبها في حسااباتها الخاصاة والصارف منهاا دون مساوغ قاانوني يجياز ذلاك اإلجاراء.
م.  بمبرر مواجهة تكاليف إنشاء خزاناات رأ  5009، 5008( دوالر أمريكي خالل عامي 22٫202٫272)

عيسى.  وفي هذه القضية ف ن تكلفة اإلبقاء على الباخرة التي تقوم بعملياة اساتقبال الانفط الخاام وإعاادة تصاديره 
مان  ن ساابق، شاركة صاافر تسالمت مباالغ كبيارةفي رأ  عيسى أصابحت مكلفاة وكاان المفاروض اساتبدالها ما

م، وبمبلغ 5027ت، ولم يتم التفكير جديا ب قامة مشروا الخزانات إال في أكتوبرآالشركات مقابل استخدام المنش
 مليون دوالر.  220

 رسوم العمليات: 
مادفوعات شاركة أهمل المجل  اليمني للشفافية التركيز على بعض المدفوعات ومنها هاذا البناد الاذي ظهار فاي 

 صافر ولم تحدد الجهة التي تسلمته، وهو مبلغ هام ويوضح الجدول التالي ذلك. 
 (. دوالر أمريكي( التدفقات النقدية الخاصة برسوم العمليات )27جدول رقم )

 العام

تالمبالغ بعد إجراء التسويا المبالغ قبل إجراء التسويات  االختالفات التي لم 

 تحسم
ةالجهات الحكومي  

االختالفات  الشركات

 المبدئية

 الشركات الجهات الحكومية

5022 ---- 027٫200٫5 لم تدرج ضمن   ----   ----   ----  

 المطابقة

(، التقرير الثالث، ابريل  YEITIالمصدر: مبادرة الشفافية في مجال الصناعات االستخراجية في اليمن ،) 
 م.  5024

 الل فترة الدراسة مبالغ مالية مختلفة كما هاو حاال الشاركات اإلنتاجياة،شركة صافر كانت قد دفعت للحكومة خ
وسوف تظهر هذه المدفوعات مع مدفوعات الشركات  وبحسب معايير مبادرة الشفافية ال بد من اإلفصا  عنها،

 األخرا الحقا في هذه الدراسة. 

لجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وما يجب ذكره أن هذه الشركة ظلت وال زالت من الجهات التي يحرم على ا
من مراجعة حساباتها الختامية مع انه مكلف قانونا بمراجعة كل الجهات الحكومية بما فيها الشاركات اإلنتاجياة، 
وتقديم تقرير بذلك لرئاساة الجمهورياة، ولمجلا  الناواب لتقيايم األداء، وللهيئاة الوطنياة العليااء لمكافحاة الفسااد 

 ت الفساد متى وجدت. بغرض الوقوف ضد حاال



 الشفافية في الصناعات االستخراجية

 

 051صـــــ 

 

 الشركة اليمنية لالستثمارات النفطية والمعدنية:
وهي شركة تم إنشائها قبل الوحادة بغارض اساتغالل الثاروات فاي المنااطق المشاتركة وتتباع حالياا وزارة الانفط 
ولااديها العديااد ماان الحصااص فااي الشااركات النفطيااة واإلنتاجيااة.  ويظهاار الجاادول التااالي مااا ذكرتااه الحسااابات 
 الختامية من إيرادات خالل فترة الدراسة، وما سددته للحكومة من حصة من األربا  وضرائب غير مباشرة. 

 
 لالستثمارات النفطية.  اليمنية إيرادات ومدفوعات الشركة (24جدول رقم )

 العام
 المدفوعات المتحصالت

 المبلغ النوا المبلغ النوا

5002 
 الثروة استغالل إيرادات

 والمياه المعدنية

 غير متوفرة

 

حصة الحكومة من 

  األربا 
 غير متوفرة

ضرائب ورسوم غير 

 مباشرة
 غير متوفرة

5002 
 الثروة استغالل إيرادات

 والمياه المعدنية

754٫822٫207٫25  

 

حصة الحكومة من 

  األربا 
208٫945٫420٫2  

ضرائب ورسوم غير 

 مباشرة
290٫572  

5000 
 ةالثرو استغالل إيرادات

 والمياه المعدنية

702٫570٫520٫24  

 

حصة الحكومة من 

  األربا 
880٫722٫007٫0  

ضرائب ورسوم غير 

 مباشرة
040٫544  

5008 
 الثروة استغالل إيرادات

 والمياه المعدنية
٫٤٦٤٫٦٨٠٫١٤ ٤  

حصة الحكومة من 

  األربا 
٫٣٢١ ٦٥٫٤٠ ٦٫ 

ضرائب ورسوم غير 

 مباشرة
٥ ٫٣ ٤٤ 

5009 
 الثروة استغالل إيرادات

 والمياه المعدنية
٫٣٥٤ ٨ ٤١٫٦٨٤٫ 

حصة الحكومة من 

  األربا 
٨،٥٥١،١٠٨،٥٤٢ 

ضرائب ورسوم غير 

 مباشرة
 ١٢،٤١٥ 

5020 
 الثروة استغالل إيرادات

 والمياه المعدنية
٤٫٠٠٨ ٤٤٫٨٦٥٫١ 

حصة الحكومة من 

  األربا 
٤٫٦٦٢٫٨٦٦٫٤٣٠ 

ضرائب ورسوم غير 

 مباشرة
٠١١٫٤٤٣ 

0225  
 الثروة استغالل إيرادات

 والمياه المعدنية
٫٣٠٠٫٠٨١ ٦٫٥١ 

حصة الحكومة من 

  األربا 
٠٫٤٠١٫٠٠٣٫٦٥٤ 

ضرائب ورسوم غير 

 مباشرة
572،980 

5025 
 الثروة استغالل إيرادات

 والمياه المعدنية
552٣٫48٫82٦٫١  

حصة الحكومة من 

  األربا 
778٫449٫002٫5  

ضرائب ورسوم غير 

 مباشرة
852،585 

 م. 5025، 5022، 5020، 5009، 5000المصدر: الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة ،



 الشفافية في الصناعات االستخراجية

 

 050صـــــ 

 

وقد أوردت تقارير مبادرة الشفافية في الصاناعات االساتخراجية التادفقات النقدياة لضارائب اتفاقياات المشااركة  
م باساام الشااركة اليمنيااة 5008فااي اإلنتاااج كمااا يوضااحها الجاادول التااالي، وتظهاار هااذه الضاارائب ماان العااام 

 لالستثمارات النفطية والمعدنية. 
 )دوالر أمريكي(.  ( التدفقات النقدية لضرائب اتفاقيات المشاركة في اإلنتاج قبل وبعد إجراء التسويات22جدول رقم )

لم  االختالفات التي

 تحسم

 المبالغ قبل إجراء التسويات المبالغ بعد إجراء التسويات
 العام

 الجهات الحكومية الشركات االختالفات المبدئية الجهات الحكومية كاتالشر

--- ٤ ٤٫٦٥٥٫١ ٤٫٨٨٨٫٨٤٦ ٤٦٦٫٦٥٠ ٤٫٨٨٨٫٨٤٦ ٤٫٨٨٨٫٨٤٦ 5002  

--- ٤٫٥٤٦٫٢٦١ ٤٫٨٨٦٫٠٥٥ ٤ ٤٥٣٫٣ ٤٫٨٨٦٫٠٥٥ ٤٫٨٨٦٫٠٥٥ 5002 

--- ٢٫١٨١٫٤٨٦  ٢٫٢٤١٫٦٤ ٢٥٣٫٤٥٤  ٢٫٢٤١٫٦٤  ٢٫٢٤١٫٦٤ 5000 

588 280٫000٫5  799٫000٫5  588 280٫000٫5  799٫000٫5  5008 

228 745٫882٫5  552٫882٫5  228٫20  745٫882٫5  552٫872٫5  5009 

--- 5٫720٫000 5٫720٫000 --- 000٫720٫5  000٫720٫5  5020 

--- 008٫429٫5  008٫429٫5  (802٫282٫2)  908٫442٫5  200٫522٫2  5022 

( التقرير األول أكتوبر  YEITIستخراجية في اليمن،) المصدر: مبادرة الشفافية في مجال الصناعات اال
 م.  5024، التقرير الثالث، ابريل 5027م، التقرير الثاني، يونيو 5020

م، عاان مراجعااة الحسااابات الشااركة اليمنيااة 5022ويااورد تقرياار الجهاااز المركاازي للرقابااة والمحاساابة للعااام 
 لالستثمارات النفطية العديد من المالحظات منها:

مرار الضعف والقصور في ممارسة الشركة لدورها الرقابي واإلشرافي على أنشطة وأعمال الشركة است -
( والشركات الثالث التابعة للشركة وهي )الشركة اليمنية للتموين 4الكورية المشغلة للقطاا النفطي رقم )

مار الاذي أدا إلاى ظهاور والخدمات/ الشركة اليمنية لإلمداد والتخزين/ الشاركة اليمنياة للنقال الثقيال( األ
العديد من المخالفات والتجاوزات المالية المخالفة ألحكام القوانين النافذة واالتفاقيات ذات العالقة المنظمة 
 لعالقة الشركة مع أنشطة الشركات وبالتالي اإلضرار بمصالح الشركة وحقوقها لدا تلك الشركات. 

ورياة المشاغلة بتنفياذ البرناامج االساتثماري فاي منطقاة عدم وجود تقارير توضح مدا التازام الشاركة الك -
وكاذا البرناامج ٫ ( دوالر خالل السنة األولى بعد المصادقة على االتفاقية25٫220٫000التطوير بمبلغ )

( دوالر خاالل الاثالث السانوات األولاى وفقاا 29٫500٫000االستثماري في منطقة االستكشاف بمبلاغ )
ي لم تمكن الشركة من تحقيق أي زيادة تذكر في القادرة التشاغيلية للقطااا حتاى لما جاء باالتفاقية، وبالتال

 م. 5022العام 
مان اتفاقيااة  2المشاكلة وفقاا لانص الماادة رقام  4غيااب شابه كامال لادور لجناة التشاغيل المشاتركة قطاااا  -

تقوم باعتماد ما المشاركة، إضافة إلى ذلك فأن الشركة تفيد بأن اإلدارة المختصة بوزارة النفط والمعادن 
يقدمه المشغل إليها من أعمال ومشاريع دون الرجوا إلى رأي الشركة واخذ موافقتها باعتبارها الشريك 

مان  %20من حصاة المقااول، ونتيجاة لاذلك فالشاركة تتحمال سانويا  %20األخر في القطاا بما نسبته 
المساتمرة التفاقياة المشااركة التاي  الخسارة الناتجة عن فشل المشغل في إدارة وتشغيل القطاا ومخالفاتاه

ترتب عليها انخفاض كبير إلنتاج القطاا وارتفااا مساتمر لنفقاات التشاغيل سانة بعاد أخارا حتاى وصال 
( بزياادة كبيارة 5025-5022( دوالر خاالل العاامين )522متوسط تكلفاة إنتااج البرميال الواحاد مبلاغ )

( دوالر قبال تااريد تساليم القطااا 54ل الباالغ )عن سعر بيعه العاالمي وعان متوساط تكلفاة إنتااج البرميا
 للمشغل. 

ماان قيمااة التعااويض النقاادي  %20باادفع  5000٫5008قاماات الشااركة الكوريااة المشااغلة خااالل عااامي  -
مان حصاتها فاي تشاغيل  %20المستحق عليهاا لشاركة االساتثمارات النفطياة مقابال تناازل األخيارة عان 

م بساداد قيماة 5022الشركة الكورياة لام تقام حتاى العاام  ( دوالر إال أن22٫000٫000القطاا وبمبلغ )
حياث  ٫( دوالر وفقاا لماا ورد باالتفاقياة الموقعاة معهاا57٫800٫000التعويض المستحق عليهاا الباالغ )

مان قيماة التعاويض  4تقوم بتسوية حصة الشركة اليمنية لالستثمارات النفطية من نفقات تشاغيل القطااا 
ة المشغلة، كما لم تقم أيضا الشركة الكورية بتقاديم خطااب ضامان للشاركة المتبقي طرف الشركة الكوري

 اليمنية بقيمة كامل التعويض المستحق عليها بالمخالفة ألحكام االتفاقية النافذة. 
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لم تقم الشركة باتخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة بشان التحقيق في أسباب العجز الذي ظهر في مخزون  -
( برمياال بقيمااة تصاال إلااى حااوالي 59٫420م بكميااة )59/4/5020بتاااريد  4ا قطااا –الاانفط الخااام 

 ( دوالر بحيث يتم تحميل المتسببين عن ذلك. 5٫594٫902)
يقوم المشغل بصرف بدل إيجارات للموظفين والخبراء والفنيين الكوريين الساابقين أو الحااليين العااملين  -

ودون رفاع موقاف للشاركة اليمنياة لالساتثمارات  معه دون إرفااق نساخة مان عقاود اإليجاار ذات العالقاة
 النفطية حتى اان عن الموظفين األجانب العاملين معه وكذا نسخة من ملفاتهم. 

عدم إتبااا اإلجاراءات الالزماة ألحكاام الرقاباة علاى )األصاول المملوكاة للدولاة( فاي القطاعاات النفطياة  -
 لك القطاعات. التابعة للشركة باعتبارها تمثل الجانب الحكومي في ت

دون القيااام  4م بتسااليم الشااركة الكوريااة المواقااع التابعااة لقطاااا 52/2/5008قيااام الشااركة فااي تاااريد  -
بحصااار األصاااول )المملوكاااة للدولاااة( والخاصاااة بالقطااااا ودون عمااال محضااار رسااامي بشاااأن التساااليم 

 واالستالم. 

 ( مما ترتب عليه:عدم فاعلية الدور الرقابي واإلشرافي للشركة )ممثل الجانب الحكومي 
 2عدم تحقيق نتائج تذكر من قبل المشغل في مجال تطاوير العملياات المتعلقاة باإلنتااج والتشاغيل لقطااا  -

)المشغل شركة جنة هنت( حيث تضمنت الخطة السنوية للمشغل تقدير اإلنتاج المتوقع للقطاا مان الانفط 
مشاغل فاي حاين بلاغ اإلنتااج الفعلااي ( برميال اساتنادا إلاى خطاة ال24٫809٫024م بكمياة )5022للعاام 
عان المخطاط  %28( برميل ونسبته 8٫240٫220( برميل فقط بنقص مقداره )2٫572٫790حوالي )

عاان اإلنتاااج الفعلااي للعااام السااابق  %20( برمياال ونساابته 9٫577٫244لاانف  العااام وباانقص مقااداره )
ا ماان الاانفط الخااام للعااام وقااد ترتااب عاان ذلااك انخفاااض حصااة الشااركة اليمنيااة ماان إنتاااج القطااا٫م5020
عان العاام الساابق كماا ارتفاع متوساط تكلفاة إنتااج  %28( برميال وبنسابة 278٫087م بمقدار )5022

 دوالر.  79البرميل الواحد إلى مبلغ 
عدم قيام الشركة بدورها تجاه المشغل )شركة جنة هنت( للبت بمعالجة المبالغ المعلقة، والتي تمثل نفقات  -

ر الشاركة قااام المشااغل ب دراجهاا ضاامن النفقاات القابلااة لالساترداد خااالل الفتاارة مرفوضاة ماان وجهاة نظاا
م بالمخالفااة التفاقيااة المشاااركة فااي اإلنتاااج، حيااث بلااغ إجمااالي تلااك المبااالغ المعلقااة 5022وحتااى 2992
 مليون دوالر.  45م حوالي72/25/5022حتى

لتاي ياتم إدراجهاا سانويا ضامن ضعف الرقابة علاى مشاتريات المشاغل مان األصاول والماواد األخارا وا -
قائمة النفقات القابلة لالسترداد األمر الذي يؤثر على صحة احتساب حصة الدولة من النفط الخاام المناتج 
حيث تشير تقارير لجان الجرد إلى تزايد حجم المخزون من قطع الغياار والماواد والمساتلزمات األخارا 

 من عام ألخر. 
في تقريرها الثاني إلى عدم قدرتها الحصول على الوثائق والمستندات وكانت شركة المطابقة قد أشارت  

المؤيدة من الشركة اليمنية والتي تعد ضرورية لعملية المطابقة والتاي تام طلبهاا منهاا، كماا أوردت نفا  
المالحظااة فااي التقرياار الثالااث، فيااا تاارا مااا هااي مصاالحة إدارة الشااركة فااي االمتناااا عاان تقااديم الوثااائق 

 ت المطلوبة لكي تتم عملية المطابقة بشفافية ووضو  وسالسة أم إن وراء األكمة ما وراءها. والمستندا

 مدفوعات خارج المطابقة:
أهمل المجل  اليمني للشفافية التركيز على بعض المدفوعات بعضها كاان قاد ظهار فاي تقريار المباادرة الثااني، 

النفط والمعادن والمالية الذي كان يفترض األمار  ويرجع ذلك إلى ضعف التفاهم بين ممثلي الشركات ووزارتي
بهم العودة إلى جهات ومعرفة أنواا المدفوعات وتسمياتها المختلفاة بحياث تعمال شاركة المطابقاة علاى أرضاية 
واضحة وتقل البيانات وال يتم تجاهل بعض المدفوعات، وتثبت البيانات انها مدفوعات هاماة وتوضاح الجاداول 

 حيث ورد البعض منها سابقا في هذه الدراسة.  التالية بعضا منها،

 خدمات األمن العسكري:
وهي مبالغ كبيرة ظهرت تحت هذا البند وقد أفصحت عنها الشركات فاي التقريار الثااني مان جاناب واحاد، ولام 
أن  تفصح عنها الجهات الحكومية التي تسلمتها، وقد أهملها المجل  اليمني في البنود التي يجب مطابقتها ويبادو
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ذلك بداعي الخوف خاصة وان هذه التدفقات ال تذهب إلى الجهات الرسمية كوزارة الدفاا أو الداخلية بل تذهب 
 إلى قيادات عسكرية معينة. 
 (. دوالر أمريكي( التدفقات النقدية الخاصة بخدمات األمن العسكري )22جدول رقم )

اتالتسوي المبالغ بعد إجراء المبالغ قبل إجراء التسويات العام ماالختالفات التي لم تحس   

الجهات 

 الحكومية

االختالفات  الشركات

 المبدئية

الجهات 

 الحكومية

 الشركات

5008  ---  780٫202٫2  لم تدرج ضمن المطابقة ---  ---   ---  

5009  ---  780٫422٫2  لم تدرج ضمن المطابقة  ---   ---   ---  

5020  ----  272٫288٫2  لم تدرج ضمن المطابقة  ----   ----   ----  

5022  ----  070٫252٫9  لم تدرج ضمن المطابقة  ----   ----   ----  

( التقرير األول أكتوبر  YEITIالمصدر: مبادرة الشفافية في مجال الصناعات االستخراجية في اليمن ،) 
 .  م5024، التقرير الثالث، ابريل 5027م، التقرير الثاني، يونيو 5020

 م. 5022( التدفقات النقدية الخاصة بخدمات األمن العسكري لكل شركة عام 20جدول رقم )

 المبلغ بالدوالر األمريكي اسم الشركة

 2٫220٫502 الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال

 494٫927 كي إن أو سي

 280٫000 توتال

 24٫000 75دي إن أو 

 24٫000 47دي إن أو 

 2٫024٫200 24نكسن 

 529٫080 22نكسن 

 540٫000 2اوكسيدنتال 

 2٫448٫220 أو إم في ا 

 94٫757 02اوكسيدنتال 

 22٫547 87ميدكو 

(، التقرير الثالث، ابريل  YEITIالمصدر: مبادرة الشفافية في مجال الصناعات االستخراجية في اليمن ،) 
 م.  5024

تماما عما أورده تقرير لجنة التنمية والنفط والثروات المعدنية رقم  وهذه األرقام الخاصة بالحماية األمنية تختلف
م، بشأن الصعوبات والتحديات التي تواجه عمليات استكشاف وإنتاج النفط فاي بالدناا، 0/2/5024( بتاريد 2)

 ( دوالر أمريكاي سانويا578٫250٫950والذي يفيد بأن تلك المبالغ والتاي تاوافرت بياناتهاا للجناة تصال إلاى )
( لاير، ويوضح الجدول التالي مخصصات الحماية األمنية كما 22٫290٫205٫800وبما يعادل مبلغ وقدره )٫

 جاء في تقرير اللجنة البرلمانية. 

 ( مخصصات الحمأية األمنية. 28جدول رقم )

 الوحدة العسكرية الفترة المبلغ بالدوالر القطاا اسم الشركة

 نطقة العسكرية الشرقيةالم ربع سنوية 28000 57 دي إن أو

 المنطقة العسكرية الشرقية ربع سنوية 28000 47 دي إن أو

 المنطقة العسكرية الشرقية ربع سنوية 24900 22 نكسن

 المنطقة العسكرية الشرقية ربع سنوية 700000 24 بترومسيلة

 المنطقة العسكرية الشرقية ربع سنوية 250000 20 توتال

 مشاة 29اللواء  هرياش S1 27000 اوكسيدنتال

 مدرا 70اللواء  شهريا 2000 9 كالفالي
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 وزارة الدفاا شهريا 005472 بالحاف شبوة الشركة اليمنية للغاز

 المصدر: تقرير لجنة التنمية والنفط والثروات المعدنية بشأن الصعوبات التي تواجه قطاا النفط. 

 قات ناقالت النفط الخام:ويوضح الجدول التالي المبالغ التي تدفع مقابل مراف

 ( مرافقات ناقالت النفط الخام29جدول رقم )

 الوحدة العسكرية الفترة المبلغ بالدوالر القطاا اسم الشركة

 مدرا 70اللواء  شهريا 540٫000 9 كالفالي

 ميكا المنطقة العسكرية الشرقية –مدرا  50اللواء  شهريا 2٫500٫000 9 كالفالي

OMV S2 9٫989٫799 52اللواء  هرياش 

OMV S2 2٫080٫500 57اللواء  شهريا 

OMV S2 4٫750٫800 200اللواء  شهريا 

 المصدر: تقرير لجنة التنمية والنفط والثروات المعدنية بشأن الصعوبات التي تواجه قطاا النفط. 

جناة البرلمانياة، يتضح مما سبق وجود فارق كبير في المبالغ التي أفصحت عنها الشركات وما توصالت إلياه الل
والواضح إنها تزداد سنويا وتمثل شركة توتال، والتي تدير الغاز المسال أيضا الدافع األعلى، وهاي مباالغ تادفع 

 خارج القانون وخارج الموازنة العامة للدولة والمفروض أال تعتمد ضمن كلفة النفط من قبل الحكومة. 

من قبال وزارت الانفط والمعاادن والادفاا والداخلياة ثام تاذهب وإذا كان الوضع يستدعي فيتم تقدير الحاجة لذلك 
بشكل رسمي إلى وزارة الدفاا ليتم وضع ميزانية لهاا، واألجادا مان كال ذلاك تحساين رواتاب منتسابي القاوات 
المسلحة واألمن وتوفير كافة اإلمكانيات التي تمكنهم مان تحقياق األمان فاي كال أنحااء الجمهورياة بماا فاي ذلاك 

 وأنابيب النفط والغاز، وعدم السما  بتحول مثل هذه المبالغ إلى غنيمة لكبار القادة.  حماية منشآت

 رسوم مقابل استخدام المياه:

ماادفوعات أخاارا ماان بعااض الشااركات، ظهاار فيمااا تساالمته الشااركة اليمنيااة لالسااتثمارات النفطيااة ماان إياارادات 
ويوضاح الجادول التاالي ماا تام دفعاه دون وجاود ألي والميااه،  المعدنياة الثروة استغالل إجمالية بعنوان إيرادات

 ذكر له في تقرير الشفافية الثاني للصناعات االستخراجية. 

 (. دوالر أمريكي( مدفوعات رسوم مقابل استخدام المياه )00جدول رقم )

 العام

 المبالغ بعد إجراء التسويات المبالغ قبل إجراء التسويات
االختالفات التي 

 لم تحسم
ت الجها

 الحكومية
 الشركات

االختالفات 

 المبدئية

الجهات 

 الحكومية
 الشركات

5008 --- 002٫98  --- --- --- 
لم تدرج ضمن 

 المطابقة

5009 --- 485٫280  --- --- --- 
لم تدرج ضمن 

 المطابقة

وبر ( التقرير األول أكت YEITIالمصدر: مبادرة الشفافية في مجال الصناعات االستخراجية في اليمن ،) 
 م.  5024، التقرير الثالث، ابريل 5027م، التقرير الثاني، يونيو 5020

 رسوم استخدام منشآت الرجاء:
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من المدفوعات التي أهملها المجل  اليمني في تقريريه األول والثاني، أفصحت عنها الشركات ولم تفصح عنها 
تفت في التقرير الثالث، وهي مدفوعات أفصحت وزارة النفط والمعادن وال الشركات اإلنتاجية التابعة لها، ثم اخ

 عنها شركة جنة هنت. 
 

 (. دوالر أمريكي( مدفوعات رسوم مقابل استخدام منشآت الرجاء)02جدول رقم )

 العام

 المبالغ بعد إجراء التسويات المبالغ قبل إجراء التسويات
االختالفات التي لم 

 تحسم
الجهات 

 الحكومية
 الشركات

االختالفات 

 مبدئيةال

الجهات 

 الحكومية
 الشركات

5008 --- 722٫042٫2  --- --- --- 
لم تدرج ضمن 

 المطابقة

5009 --- 004٫452  --- --- --- 
لم تدرج ضمن 

 المطابقة

5020 --- 722٫572  --- --- -- 
لم تدرج ضمن 

 المطابقة

5022 ---  --- --- ---  

( التقرير األول أكتوبر  YEITIتخراجية في اليمن ،) المصدر: مبادرة الشفافية في مجال الصناعات االس
 م. 5024، التقرير الثالث، ابريل 5027م، التقرير الثاني، يونيو 5020

 المدفوعات االجتماعية: 
أفصحت الشركات عن مدفوعات لجهات محلية ومنظمات مجتمع مدني في مناطق اإلنتاج، ولم تفصح عنها أية 

تدرج ضمن المطابقة، وهو شيء جيد أن يلم  أبناء المنااطق اإلنتاجياة خيارات  جهة في هذا المناطق كونها لم
مناطقهم، ولكن ذلك يجب أن يتم وفق لوائح منظمة ولجهات مرخصة ووفق ميزانيات معتمدة وعلنية وبموجاب 
الاة آلية تصفية قانونية بحيث يتم االعتراف بها كتكاليف إنتاجية، حتاى ال يتحاول األمار إلاى فوضاى فاي ظال ح

ارتفااا تكااليف اإلنتااج وفشاال وزارة الانفط فاي القيااام بمهامهاا القانونياة فاي اإلشااراف والرقاباة علاى الشااركات 
 اإلنتاجية، ويوضح الجدولين التالين ذلك. 

 ( التدفقات النقدية الخاصة بالمدفوعات االجتماعية للشركات )دوالر أمريكي(. 05جدول رقم: )

 العام

 تسوياتالمبالغ قبل إجراء ال
المبالغ بعد إجراء 

االختالفات التي لم  التسويات

الجهات  تحسم

 الحكومية
 الشركات

االختالفات 

 المبدئية

الجهات 

 الحكومية
 الشركات

5022 ---- 200٫092٫4  ---- ---- ---- 
لم تدرج ضمن 

 المطابقة

(، التقرير الثالث، ابريل  YEITIالمصدر: مبادرة الشفافية في مجال الصناعات االستخراجية في اليمن ،) 
 م. 5024

 
 (. دوالر أمريكي( مدفوعات مشروا طريق االدوا  )07جدول رقم: )

 العام
 المبالغ بعد إجراء التسويات المبالغ قبل إجراء التسويات

 االختالفات التي لم تحسم
 الشركات الجهات الحكومية االختالفات المبدئية الشركات الجهات الحكومية

5008 --- 000٫200  لم تدرج ضمن المطابقة --- --- --- 

( التقرير األول أكتوبر  YEITIالمصدر: مبادرة الشفافية في مجال الصناعات االستخراجية في اليمن ،) 
 م. 5020



 الشفافية في الصناعات االستخراجية

 

 056صـــــ 

 

 إجمالي ما دفعته الشركات اإلنتاجية من تدفقات نقدية:
في الصناعات االساتخراجية الثالثاة والصاادرة مان يوضح الجدول التالي والمستقى من بيانات تقارير الشفافية  

المجل  اليمني للشفافية في الصاناعات االساتخراجية تلاك المادفوعات وبشاكل إجماالي، وسايتم ومان خاالل هاذه 
 الدراسة الحقا التطرف لمدفوعات كل شرك على حدة. 

 
 (. مريكيدوالر أ( إجمالي التدفقات النقدية قبل وبعد إجراء التسويات )04جدول رقم )

 العام
االختالفات التي لم  المبالغ بعد إجراء التسويات المبالغ قبل إجراء التسويات

 الشركات الجهات الحكومية االختالفات المبدئية الشركات الجهات الحكومية تحسم

5002 ٤٠٫٨٠٢ ٥٠٫٢٦١٫٨٠١ ٥٠٫٤٤٤٫٣٣٢ ٤ ٤٨٫٨٠٤٫١ ٥٠٫٦٣٤٫٤٠٤ ٫٨٨٣  ٫٤ ٠ 

5002 ٫٢٨٥٤٤٫٣٨٨ ٠٫٦١٤ ٠٤٫٣  ٢ ١٢٤٫٨ ٤٤٫٤٢٤٫٤٨٥  ٤٣٣٫٠٥٣٫٦٠ ٥٤٫٤٤٢٫١٢١ 

5000 ٦٠٫٦٥٣ ٦٠٫٥٨٦٫٦٥٨ ٣٨ ٦٠٫٨٥٢٫ ٢٫١٣٨٫٠٢٥ ٦٠٫٢٥٣٫٦٨٨ ٦٣٫٦١١٫٥١٤ 

5008 429٫225٫507  002٫807٫527  220٫520٫20  294٫208٫522  722٫094٫524  (559٫884)  

5009 720٫272٫202  208٫228٫224  248٫455٫9  972٫220٫202  708٫290٫224  0٫979٫440 

5020 222٫890٫278  272٫709٫270  (902٫280٫2)  220٫425٫274  222٫275٫277  (424٫829)  

5022 952٫204٫282  992٫025٫282  (092٫928٫4)  052٫295٫220  095٫220٫202  (728٫254٫7)  

( التقرير األول أكتوبر  YEITIالمصدر: مبادرة الشفافية في مجال الصناعات االستخراجية في اليمن ،) 
 م.  5024، التقرير الثالث، ابريل 5027م، التقرير الثاني، يونيو 5020

وماان خااالل هااذا الجاادول فاا ن الحقااائق تختفااي وتصاابح ماادفوعات الشااركات كتلااة واحاادة. .  ولهااذا قاتاال ممثلااو 
 الشركات ولفترة طويلة على أن تكون األرقام إجمالية وليست تفصيلية كما طالب ممثلي المجتمع المدني. 

 وعات الشركات اإلنتاجية:مدف
وكما شرنا من سابق ف ن ممثلي الشركات في المجل  اليمني للشفافية في الصناعات االستخراجية ظلاوا يقااتلوا 
وبشكل مستميت بحيث تظهر مدفوعات الشركات العاملة في اليمن وبشمل إجمالي وحتى دعاوا السرية ووافق 

األماناة العاماة للمباادرة حتاى يمكان الخاروج بتقريار، وبعاد ممثلي المجتمع المدني على مضض وب شاراف مان 
صدور التقريار األول تام التوافاق علاى أن يكاون الثااني بشاكل تفصايلي، ولاذا ساوف تساتعرض الجادول التالياة 

م.  وهاو المتاا  مان خاالل تقاارير 5022وحتاى العاام  5008مدفوعات كل شركة على حدة اعتبارا من العاام 
 يوجد أية وثائق أخرا تعطي تفاصيل عن هذه المدفوعات. الشفافية إذ انه ال 

 ( مدفوعات شركة دوف إينرجي يمن المحدودة )دوالر أمريكي(. 02جدول رقم )

 العام
 ما تم اإلفصا  عنه بعد التسويات والتعديالت ما تم اإلفصا  عنه قبل التسويات والتعديالت

 الخالفات المبدئية حكومةال الشركات الخالفات المبدئية الحكومة الشركات

5008 222٫522٫24  222٫522٫24 222٫522٫24 ـ   222٫522٫24  ـ 

5009 022٫272٫5  022٫272٫5 022٫272٫5 ـ   022٫272٫5  ـ 

5020 245٫222٫4  220٫222٫4  75 245٫222٫4  220٫222٫4  75 

5022 429٫754٫22  250٫570٫22  (745٫080٫2)  429٫754٫22  422٫209٫22  940٫524  

(، التقرير الثاني، يونيو  YEITIر: مبادرة الشفافية في مجال الصناعات االستخراجية في اليمن ،) المصد
 م.  5024، التقرير الثالث، ابريل 5027

 يمان انيرجاي دوف ومما يلفت االنتباه مالحظة شركة المطابقة في تقريرها األول للشفافية حول بياناات شاركة
 حسااباتها تادقيق شاركة أن إلاى تعاود المشكلة بأن معللة الحسابات، مدققي من تأكيدات تقديم أي بعدم المحدودة
 الحاضر.  الوقت في موجودة تعد لم  ٢٣٣ وحتى ٢٣٣٥ عام من الممتدة للفترة

 إي إ  )دوالر أمريكي(.  -( مدفوعات شركة دي إن أو  يمن 02جدول رقم )

 العام
 تم اإلفصا  عنه بعد التسويات والتعديالتما  ما تم اإلفصا  عنه قبل التسويات والتعديالت

 الخالفات المبدئية الحكومة الشركات الخالفات المبدئية الحكومة الشركات

5008 828٫250٫9  055٫284٫9  504٫27 - 055٫284٫9  055٫284٫9  ـ 

5009 225٫257٫9  272٫247٫9  (054٫50)  272٫247٫9  272٫247٫9  ـ 



 الشفافية في الصناعات االستخراجية

 

 057صـــــ 

 

5020 888٫292٫8  272٫272٫8  547٫79 - 270٫272٫8  270٫272٫8  ـ 

5022 

75 287٫757٫22  000٫008٫20  (402٫244)  025٫420٫22  250٫455٫22  002٫4  

47 440٫058٫5  428٫022٫5  902٫52  440٫058٫5  858٫040٫5  782٫25  

40 282٫587٫2  224٫585٫2  (420٫2)  282٫587٫2  224٫585٫2  (420٫2)  

(، التقرير الثاني، يونيو  YEITIستخراجية في اليمن،) المصدر: مبادرة الشفافية في مجال الصناعات اال
 م.  5024، التقرير الثالث، ابريل 5027

 
 ( مدفوعات شركة كالفي بتروليوم )سايبر ( المحدودة )دوالر أمريكي(00جدول رقم )

 العام
 ما تم اإلفصا  عنه بعد التسويات والتعديالت ما تم اإلفصا  عنه قبل التسويات والتعديالت

 الخالفات المبدئية الحكومة الشركات الخالفات المبدئية الحكومة الشركات

5008 978٫022٫2  774٫805٫2  -792٫82  774٫805٫2  774٫805٫2  ـ 

5009 204٫287٫4  200٫498٫4  (492٫724)  200٫498٫4  200٫498٫4  ـ 

5020 028٫229٫5  207٫240٫5  522٫59  278٫240٫5  207٫240٫5  72 

5022 728٫552٫5  502٫409٫5  888٫280  728٫552٫5  000٫579٫5  025٫20  

(، التقرير الثاني، يونيو  YEITIالمصدر: مبادرة الشفافية في مجال الصناعات االستخراجية في اليمن،) 
 م.  5024، التقرير الثالث، ابريل 5027

ج اإلفصاا  بعادم تقاديم شركة المطابقة في تقريرها الثاني للشافافية اتهمات شاركة كالفاالي بأناه عناد تعاديل نمااذ
الوثااائق والمسااتندات المؤيااد لتعااديالت الغرامااات الضااريبية وتلااك التااي تخااص التااأخير فااي تقااديم اإلقاارارات 

 الضريبية. 
 ( مدفوعات شركة اوكسيدنتال يمن )دوالر أمريكي(. 08جدول رقم )

 العام
 التسويات والتعديالتما تم اإلفصا  عنه بعد  ما تم اإلفصا  عنه قبل التسويات والتعديالت

 الخالفات المبدئية الحكومة الشركات الخالفات المبدئية الحكومة الشركات

5008 028٫598٫29  028٫598٫28  000٫000٫2  028٫598٫29  028٫598٫29  -- 

5009 072٫500٫22  552٫500٫22  (292)  577٫500٫22  552٫500٫22  0 

5020 928٫959٫24  242٫959٫24  457 928٫959٫24  242٫959٫24  457 

5022 549٫225٫24  907٫570٫27  (502٫782٫2)  452٫204٫24  584٫204٫24  (242)  

(، التقرير الثاني، يونيو  YEITIالمصدر: مبادرة الشفافية في مجال الصناعات االستخراجية في اليمن ،) 
 م.  5024م، التقرير الثالث، ابريل 5027

 
 بتروليوم يمن )دوالر أمريكي(.  ( مدفوعات شركة كنيديان نكسن09جدول رقم )

 العام
 ما تم اإلفصا  عنه بعد التسويات والتعديالت ما تم اإلفصا  عنه قبل التسويات والتعديالت

 الخالفات المبدئية الحكومة الشركات الخالفات المبدئية الحكومة الشركات

5008 892٫220٫52  892٫220٫52 892٫220٫52 ـ   892٫220٫52  ـ 

5009 027٫975٫57  027٫597٫57 027٫597٫57 ـ   027٫597٫57  ـ 

5020 702٫222٫22  702٫222٫22 702٫222٫22 ـ   702٫222٫22  ـ 

5022 072٫749٫72  594٫002٫72  (445٫207)  072٫749٫72  204٫972٫72  (225٫427)  

ي، يونيو (، التقرير الثان YEITIالمصدر: مبادرة الشفافية في مجال الصناعات االستخراجية في اليمن ،) 
 م.  5024م، التقرير الثالث، ابريل 5027

شااركة المطابقااة فااي تقريرهااا الثاااني للشاافافية اتهماات شااركة كنيااديان نكساان بتروليااوم بأنااه عنااد تعااديل نماااذج 
اإلفصا  لم تقم بتقديم الوثائق والمستندات والتفاصيل الخاصة بمدفوعات خدمات األمان العساكري، والضارائب 

 القوا العاملة.  المستحقة على أجور
 )دوالر أمريكي(. شركة كنيديان نكسن شرق الحجر المحدودة مدفوعات  (80جدول رقم )

 العام
 ما تم اإلفصا  عنه بعد التسويات والتعديالت ما تم اإلفصا  عنه قبل التسويات والتعديالت

 الخالفات المبدئية الحكومة الشركات الخالفات المبدئية الحكومة الشركات

0085  724٫504٫22  028٫924٫22  -047٫009  724٫504٫22  908٫949٫22  770٫524  

5009 802٫022٫2  052٫092٫4  080٫924  802٫022٫2  802٫022٫2  ـ 



 الشفافية في الصناعات االستخراجية

 

 058صـــــ 

 

5020 922٫822٫0  909٫822٫0  0 922٫822٫0  909٫822٫0  0 

5022 872٫224٫2  978٫974٫2  (897٫529)  872٫224٫2  285٫087٫2  (549٫02)  

(، التقرير الثاني، يونيو  YEITIافية في مجال الصناعات االستخراجية في اليمن،) المصدر: مبادرة الشف
 م . 5024، التقرير الثالث، ابريل 5027

كما اتهمت شركة المطابقة هذه الشركة أيضا في تقريرها الثاني بأنه عند تعديل نماذج اإلفصا  لم تقدم الوثاائق 
ات األمن العسكري، وبالمناسبة فهذه الشركة تدفع مبالغ ال با  والمستندات والتفاصيل الخاصة بمدفوعات خدم

بها لخادمات األمان العساكري األمار الاذي يحاتم إلزامهاا با براز الوثاائق والياة التساليم للتأكاد مان صاحة المباالغ 
 . المدفوعة ومدا الحاجة إليها، بحيث تحمل تكاليف اإلنتاج المعقولة منها والضرورية وتتحمل الشركة الباقي

( دوالر هو فارق رسوم اساتخدام 524٫770وأوردت شركة المطابقة في هذا التقرير أن الفرق المتمثل بمبلغ )
م، وقد تم دفعه من قبل الشركة بحسب الوثائق المقدمة، ولكن لام ياتم اإلفصاا  عناه 5008المنشآت لشهر مايو 

حساب يراد الانفط الخاام باوزارة المالياة، أي أن من قبل وزارة النفط والمعادن والتي أفادت بدفع هذا المبلغ إلى 
 كل جهة ترمي بالموضوا على جهة أخرا والسؤال هل دخل هذا المبلغ في حساب الحكومة بحسب القانون. 

 ( مدفوعات شركة أو إم في )دوالر أمريكي(. 82جدول رقم )

 العام
 عد التسويات والتعديالتما تم اإلفصا  عنه ب ما تم اإلفصا  عنه قبل التسويات والتعديالت

 الحكومة الشركات
الخالفات 
 المبدئية

 الحكومة الشركات
الخالفات 
 المبدئية

5008 7٫409٫724 7٫202٫285 -92٫029 7٫202٫858 7٫202٫285 242 

5009 9٫222٫209 9٫020٫000 202٫205 9٫222٫209 9٫220٫498 2٫222 

 ـ 9٫942٫225 9٫942٫225 7٫287٫028 9٫790٫022 25٫907٫874 5020

5022 570٫285٫9  800٫972٫29  200٫724٫20  800٫222٫25  022٫227٫25  (095٫5)  

(، التقرير الثاني، يونيو  YEITIالمصدر: مبادرة الشفافية في مجال الصناعات االستخراجية في اليمن ،) 
 م.  5024، التقرير الثالث، ابريل 5027

يرها األول للشفافية في الصناعات االساتخراجية للايمن شاركة وقد اتهمت شركة المطابقة هارت جروب في تقر
 الحسابات مدقق من التصديق خطاب تقدم ولم المدققة، المالية قوائمها تقدم لم( بأنها ٢ -  قطاا )يمن في أو إم
 قوائمهاا كانات إذا ماا علاى التعلياق من يمكنها ال وضع ف ن هارت جروب كما تقول في وبالتالي، بها، الخاص

 يشير الشركة إدارة من المقدم التأكيدات خطاب أن من بالرغم للتدقيق، الدولية للمعايير وفًقا تدقيقها تم قد ماليةال
 تسليمها.  يتم لم الواقع في والتي بالشركة الخاصة المالية القوائم من نسخة تسليمنا تم قد إلى أنه

تجابة المتأخرة لتوفير المعلوماات والوثاائق والمساتندات كما وجهت لها االتهام في التقرير الثالث للشفافية باالس 
 المؤيدة في ظل الفترة الضيقة لعملية المطابقة. 

 
 . )دوالر أمريكي( شركة جنة هنتمدفوعات  (85جدول رقم )

 العام
 ما تم اإلفصا  عنه بعد التسويات والتعديالت ما تم اإلفصا  عنه قبل التسويات والتعديالت

ومةالحك الشركات يةالخالفات المبدئ  ةالخالفات المبدئي الحكومة الشركات   

5008 990٫900٫50  902٫242٫52  -982٫044  524٫242٫52  902٫242٫52  588 

5009 522٫220٫50  042٫204٫52  550٫202  224٫254٫52  042٫254٫52  228 

5020 592٫277٫50  050٫249٫52  529٫284  002٫409٫52  050٫249٫52  (925٫29)  

5022 540٫988٫28  792٫929٫57  244٫982٫4  540٫988٫28  072٫022٫29  088٫05  

(، التقرياار الثاااني، يونيااو  YEITIالمصاادر: مبااادرة الشاافافية فااي مجااال الصااناعات االسااتخراجية فااي الاايمن ،) 
 م.  5024، التقرير الثالث، ابريل 5027

 المدققاة، المالياة قوائمهاا تقادم لامهاا بأن هنت جنة شركةشركة هارت جروب في التقرير األول للشفافية اتهمت 
 المالياة القاوائم مان نساخة تساليمنا تام قاد إلى أنه يشير الشركة إدارة من المقدم التأكيدات خطاب أن من بالرغم
 تسليمها.  يتم لم الواقع في والتي بالشركة الخاصة



 الشفافية في الصناعات االستخراجية

 

 059صـــــ 

 

 . )دوالر أمريكي(شركة كي إن أو سي يمنمدفوعات  (87جدول رقم )

اسم 
 الشركة

 ما تم اإلفصا  عنه بعد التسويات والتعديالت ما تم اإلفصا  عنه قبل التسويات والتعديالت

 الحكومة الشركات
الخالفات 
 المبدئية

 الحكومة الشركات
الخالفات 
 المبدئية

5008 770٫220٫72  878٫049٫75  - 202٫279٫2  770٫220٫72  878٫049٫75  - 202٫279٫2  

5009 520٫788٫9  000٫420٫2  520٫978٫0  520٫788٫9  000٫420٫2  520٫978٫0  

5020 000٫700  000٫020٫2  (000٫020٫2)  000٫700  000٫020٫2  (000٫020)  

5022 282٫978٫4  022٫705٫2  704٫727  027٫507٫2  092٫027٫2  (955٫279٫4)  

ني، يونيو (، التقرير الثا YEITIالمصدر: مبادرة الشفافية في مجال الصناعات االستخراجية في اليمن ،) 
 م.  5024، التقرير الثالث، ابريل 5027

وقد اتهمت شاركة المطابقاة هاارت جاروب شاركة كاي إن أو ساي يمان فاي التقريار الثااني للشافافية باالساتجابة 
المتأخرة لتوفير المعلومات والوثائق والمستندات المؤيدة في ظل الفترة الضيقة لعملية المطابقة، كما انها كررت 

 في التقرير الثالث.  نف  المشكلة
وفي التقرير الثاني أوضاحت هاارت جاروب أن إدارة الحساابات النفطياة باوزارة الانفط أفصاحت عان مباالغ تام 
استالمها من قبل شركة كي إن أو سي يمن المحدودة في حين أن الشركة أبلغت انها لم تدفع، ولكن تم دفعها من 

 ودة. شركة كي إن أو سي فرا اليمن والتي لم تعد موج

كما أوضحت أن الفارق الخاص بالشركة يمثل المبالغ الخاصة بطلباات اإلماداد النقدياة الخاصاة بشاراء الشاركة 
غرب عياد من الشركة اليمنية لالستثمارات النفطية كجزء من قيمة الشراء التي أفصحت عنها شاركة  4لقطاا 

مطابقاة حياث وقاد قمناا بطلاب المعلوماات كي إن أو سي ولم يفصح عنها من الشركة اليمنياة وتضايف شاركة ال
دوالر عاان  9٫088٫520والمسااتندات الخاصااة بهااذه اإلماادادات النقديااة عاادت ماارات دون جاادوا، والتااي تبلااغ 
 م. 5009طلب اإلمداد النقدي الخام  لشهر فبراير، والساد  لشهر مايو والسابع لشهر سبتمبر 

كة أفصحت عان مبلاغ مادفوا مقابال مانح توقياع للحكوماة وأوضحت شركة المطابقة في التقرير الثالث أن الشر
دوالر أمريكي، إال أن الحكومة لم تفصاح عان مبلاغ مساتلم، وقاد تام تفساير ذلاك بأناه يمثال 4٫225٫000بمبلغ 

م والذي تم خصامه 5022حصة الشركة اليمنية لالستثمارات النفطية والمعدنية من نفقات التشغيل للسنة المالية 
من حصتها فاي قطااا  %20الشركة اليمنية، والمتمثل في قيمة تنازل الشركة اليمنية عن  من صافي مستحقات

غاارب عياااد ولاام تعكاا  الشااركة اليمنيااة المعاملااة فااي حساااباتها وأوضااحت برسااالة إنهااا ال تقاار ب مكانيااة عماال 
ا السابب لام يكان المقاصة، وانه وحتى يتم عملية التدقيق على التدفقات المعنية تبقى هذه الحصة محل شاك ولهاذ

 باإلمكان االتفاق على أي مقاصة حتى اان. 
 

 مدفوعات شركة توتال يمن لالستكشاف واإلنتاج)دوالر أمريكي(.  (84جدول رقم )

 العام
 ما تم اإلفصا  عنه بعد التسويات والتعديالت ما تم اإلفصا  عنه قبل التسويات والتعديالت

 الخالفات المبدئية الحكومة الشركات الخالفات المبدئية الحكومة الشركات

5008 242٫099٫00  972٫008٫28  522٫090٫25  242٫099٫00  242٫099٫00  --- 

5009 942٫728٫8  290٫295٫8  (520٫557)  290٫295٫8  290٫295٫8  --- 

5020 007٫227٫45  252٫229٫45  225٫7  007٫227٫45  007٫227٫45  --- 

5022 705٫829٫54  008٫722٫52  002٫422  225٫099٫45  040٫822٫54  
 

(، التقرير الثاني، يونيو  YEITIالمصدر: مبادرة الشفافية في مجال الصناعات االستخراجية في اليمن ،) 
 م.  5024التقرير الثالث، ابريل 282، 20، 5027

شااركة توتااال حظياات بنصاايبها ماان االتهامااات ماان شااركة المطابقااة فقااد اتهمتهااا فااي التقرياار الثاااني للشاافافية 
 باالستجابة المتأخرة لتوفير المعلومات والوثائق والمستندات المؤيدة في ظل الفترة الضيقة لعملية المطابقة. 

 مدفوعات شركة صافر الستكشاف وإنتاج النفط)دوالر أمريكي( (82جدول رقم )

 العام
 عديالت ما تم اإلفصا  عنه بعد التسويات والت ما تم اإلفصا  عنه قبل التسويات والتعديالت 

 الخالفات المبدئية الحكومة  الشركات  الخالفات المبدئية  الحكومة  الشركات 
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5022 000٫092٫8  402٫902٫8  294٫204   000٫092٫8  402٫902٫8  249٫078 

(، التقرير الثاني، يونيو  YEITIالمصدر: مبادرة الشفافية في مجال الصناعات االستخراجية في اليمن ،) 
 . م 5024الثالث، ابريل  ، التقرير5027

م، كما ظهر 5020 -5008ويظهر هذا الجدول أن شركة صافر لم تقم بدفع آية مدفوعات نقدية خالل األعوام 
ماان تقرياار الشاافافية الثاااني للصااناعات االسااتخراجية فااي الاايمن.  وبالنساابة لشااركة المساايلة الستكشاااف وإنتاااج 

بعاد أنتهااء عقاد شاركة كنياديان نكسان بترولياوم فاي قطااا  م5022ديسمبر  20البترول فقد باشرت العمل من 
 م. 5022المسيلة، ولذا لم تظهر لها أية مدفوعات عام  24

والواضااح ماان خااالل المالحظااات علااى الشااركات اإلنتاجيااة ماان عاادم تقااديم الوثااائق والمسااتندات ماان بعضااها 
قبل ومدفوعات تدعي الشركات دفعها والمماطلة في تقديمها من شركات أخرا ووجود فروقات لم تحسم أو لم ت

ثم ال تقدم ما يثبت أمر يثير الريبة فاي صاحة البياناات وهاو ماا كاان يساتدعي مان الجهاات الرقابياة والحكومياة 
والمجل  اليمني الوقوف أمامها بجدية منذ التقرير األول ومعاقباة الجهاات أو األفاراد الاذي يتعمادون ذلاك، ألن 

 فية هذه التقارير ويفقدها أهميتها. مثل ذلك يضعف كثيرا من شفا
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 الفصل الثالث

 كلفة الصناعات االستخراجية
 توطئة:

يرتبط كلفة الصناعات االستخراجية وبالذات النفط بقضيتين أساسيتين هما الفساد والكلفة العالية، مما يجعل مان 
 نخفض للموازنة العامة للدولة. استفادة المجتمع بصفة عامة قليلة نسبيا مقارنة بالدول األخرا وحجم عائد م

 تحديد كلفة النفط الخام في االتفاقيات:
توضح تقارير لجنة التنمية والنفط في تقاريرها عن االتفاقيات التي تعقد بين الحكومة اليمنية ممثلة بوزارة النفط 

 والمعادن، والشركات النفطية، وسوف نستعرض بعضا منها:
( منطقاة 29روات المعدنية حول اتفاقيات المشاركة في اإلنتاج بالقطاا )تقرير لجنة التنمية والنفط والث -

/  22( بتاريد 57( منطقة )القرن( محافظة حضرموت، رقـــم )02)المشف( محافظة شبوة والقطاا )
نصات كال اتفاقياة مان الخما  م، والذي يوضح أناه تام االتفااق بالنسابة لانفط الكلفاة بأناه 5002يونيو /

أن يسترد المقاول ما يدفعه من نفقات ومصااريف فعلياة ألعماال االستكشااف والتطاوير االتفاقيات على 
والتنمية التي دفعها بالقطاا وذلك من النفط الخاام المخصاص الساترداد التكااليف )نفاط الكلفاة( فاي كال 

 ( كحد أقصى في كل ربع سنة على أن%20اتفاقية بنسبة )
 -النسبة على النحو ااتي: تسترد هذه التكاليف والنفقات في إطار هذه

o  .نفقات التشغيل: تسترد في نف  السنة التي دفعت فيها 
o ( كحد أقصى في السنة. %20مصاريف االستكشاف: بواقع ) 
o ( كحد أقصى في السنة. %20مصاريف التنمية: بواقع ) 

ت المشااركة م، حاول اتفاقياا0/2/5002( بتاريد 2تقرير لجنة التنمية والنفط والثروات المعدنية رقم ) -
( 5( منطقاة العبار شابوة، والقطااا )5( منطقة عسااكر منطقاة شابوة، والقطااا )8في اإلنتاج بالقطاا )

( منطقة خليج القمر المهرة، والتي 22( منطقة اريام شبوة، والقطاا )2منطقة جردان شبوة، والقطاا )
ترد فاي نفا  السانة نفقاات ، وان تسا%20نصت أن نسبة الحد األعلى لنفط الكلفة كل رباع سانة بواقاع 

التشغيل التي حملت ودفعت فيهاا هاذه النفقاات، وحاددت نسابة اساترداد مصااريف االستكشااف مان نفاط 
كحد أعلى ونف  النسبة استرداد مصااريف التنمياة مان  %02وبعضها  %20الكلفة لبعض القطاعات 

 نفط الكلفة. 
( رقاام 0ساتها التفاقيااة المشاااركة فاي ) قطاااا تقريار لجنااة التنمياة والاانفط والثااروات المعدنياة بشااأن درا -

-0تانص الماادة )م، والذي يوضح انه تم االتفاق بالنسبة لانفط الكلفاة بأناه 5/5008/ 22( بتاريد 74)
( من هذه االتفاقية بأن يسترد المقاول كافة التكاليف والنفقات والمصروفات الخاصة بجمياع العملياات 2

( كحد أعلاى فاي كال رباع سانة مان كال الانفط الخاام المناتج %2 .40البترولية في حدود وخصماً من )
والمحتفظ به من منطقة االتفاقية والغير مساتخدم فاي العملياات البترولياة وبعاد خصام اإلتااوة المدفوعاة 

( من هذه االتفاقية وتسترد جميع تلك التكاليف والنفقات والمصروفات مان نفاط 5-7للدولة طبقاً للمادة )
 -و ااتي:الكلفة على النح

o  .نفقات التشغيل: تسترد في نف  السنة الضريبية التي حملت ودفعت فيها هذه النفقات 
o ( في السنة كحد أقصى. %20مصاريف االستكشاف : تسترد بواقع ) 
o ( في السنة كحد أقصى. %20مصاريف التنمية : تسترد بمعدل ) 

( رقام  02التفاقياة المشااركة فاي ) قطااا  تقرير لجنة التنمية والنفط والثروات المعدنية بشأن دراساتها -
-0تانص الماادة )م، والذي يوضح انه تم االتفاق بالنسبة لانفط الكلفاة بأناه 5/5008/ 22( بتاريد 72)
( من هذه االتفاقية بأن يسترد المقاول كافة التكاليف والنفقات والمصروفات الخاصة بجمياع العملياات 2

كحااد أعلااى فااي كاال ربااع ساانة ماان كاال الاانفط الخااام المنااتج ( %20البتروليااة فااي حاادود وخصااماً ماان )
والمحتفظ به من منطقة االتفاقية والغير مساتخدم فاي العملياات البترولياة وبعاد خصام اإلتااوة المدفوعاة 

( من هذه االتفاقية وتسترد جميع تلك التكاليف والنفقات والمصروفات مان نفاط 5-7للدولة طبقاً للمادة )
 -تي:الكلفة على النحو اا
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o  .نفقات التشغيل: تسترد في نف  السنة الضريبية التي حملت ودفعت فيها هذه النفقات 
o ( في السنة كحد أقصى. %20مصاريف االستكشاف : تسترد بواقع ) 
o ( في السنة كحد أقصى. %20مصاريف التنمية : تسترد بمعدل ) 

ليهاا أعااله كيفياة اإلشاراف الحكاومي ولكن هذه التقارير لم توضح هل وردت نصوص فاي االتفاقياات المشاار إ
على هذه النفقات والمصاريف والية القبول والرفض، وهل هي كافية بحيث ال ترتفع النفقاات بشاكل مباالغ فياه، 

 مما يضمن رشد استخدام الموارد. 

 كلفة النفط الخام في التقارير الرسمية:
تمرار ارتفاعهاا بشاكل ملفات للنظار بماا ياؤدي تطرقت تقارير بعض الجهات الرسمية إلى كلفة النفط الخام واسا

إلى استنزاف جزء مهم من اإلنتاج، دون معرفة حقيقية لألسباب التي تعمل على ذلك رغام التبريارات الرسامية 
 غير المقنعة، ومن ذلك:

 أوال: ما أوردته اللجنة البرلمانية الخاصة بدراسة الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة:
هاذه اللجناة فاي العدياد مان تقاريرهاا عان الحساابات الختامياة للموازناة العاام للادول لانفط الكلفاة خاالل تطرقت  

 سنوات فترة الدراسة، ومن ذلك. 
م الحظت خالل اجتماعاتها 5002في تقريرها عن مراجعة الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة عام  -

الجماااارك ال تتسااالم قائماااة االحتياجاااات مااان ااالت  ماااع وزارة المالياااة ومصااالحة الضااارائب أن مصااالحة
 والمعدات ومستلزمات الشركات العاملة في قطاا النفط والتي تقوم باستيرادها من الخارج. 

م ارتفاا الكلفة بشكل كبير وبخاصة بعض القطاعات 5002الحظت اللجنة من خالل مراجعة بيانات عام  -
ر للبرميال الواحاد، فاي الوقات الاذي بلاغ فياه متوساط دوال 70، 45وإلاى ماا يقاارب  %28ووصلت إلى 

 دوالر.  92. 25سعر برميل النفط 
ويوضح الجادول التاالي نفاط الكلفاة بالكمياة بالبرميال والقيماة بالادوالر وتكلفاة البرميال الواحاد لكال قطااا عاام 

 م. 5002
 1116( نفط الكلفة عام 79جدول رقم )

 القطاع
 
 

 برميل اإلنتاجكمية 
 
 

 /فط الكلفةكمية ن
 برميل

 
صافي  إلىالنسبة 
 بالدوالر /نفط الكلفة قيمة اإلنتاج

 تكلفة
 /البرميل
 بالدوالر

 ـ ـ ـ ـ 1478357900 مارب 08قطاع 

 9.41 46479417176 %05 773857863   4973737948  المسيلة 04قطاع 

 3.65 6176707911 %6 9637800 0676087571 جنة هنت 5قطاع 

 00.15 06171877608 %08 175787141 0476937689 توتال 01قطاع 

 03774 5078687661 %11 8137966 377767338 حواريم 31قطاع 

 07787 7576937976 %18 071117446 471357019 شرق سار 53قطاع 

 31753 00577407091 %49 078387610 377917970 دامس  SIقطاع 

 31.51 15075177194 %48 379957347 871417368 شرق الحجر 50قطاع 

 41.73 079117909 %68 317505 447941 عياد شبوة 4قطاع 

 19735 9671507439 %47 075157837 371717349 حواريم 43قطاع 

 1873 4178857884 %45 6807169 075037931 كالفاري 9قطاع 

 31.54 917348 %49 07467 37114 بروساج S 1قطاع

 1071177081 03173997069 الكلي اإلجمالي
 1478357900 - ( مارب08( قطاع )-)   

  
    

( 08دون القطاع ) اإلجمالي
 مارب

      
01575637158 1071177081 09.9%  0731376607017  54/01 

 م. 5002المصدر : تقرير اللجنة البرلمانية الخاصة المكلفة بدراسة الحسابات الختامية للعام 
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، أشارات إلى تصاعد كلفاة الانفط الخاام بشاكل 5000ن الحسابات الختامية للعام وفي تقرير اللجنة البرلمانية ع
ملحوظ خالل األعوام األخيرة، ووجهت وزارة النفط والمعادن بدراسة ومعالجة اسباب هذا التصاعد، وموافاتها 

 بما تم التوصل اليه. 
 وقد بررت وزارة النفط اسباب هذا التصاعد إلى:

 القطاعات الهامة مثل قطاا المسيلة.  انخفاض اإلنتاج في بعض -2
ارتفاا احتياط االسترداد الخاصه ببعض الشركات مثل شركة توتال التى رفعت حجم االستثمارات فاي  -5

 ( بهدف رفع االحتياطات وزيادة اإلنتاج. 20القطاا )
 ارتفاا األسعار العالميه للمواد والمعدات والخدمات النفطية.  -7
نتقلات مان مرحلاة االستكشااف والتنمياة إلاى مرحلاة اإلنتااج للحاد األعلاى تطبيق بعض الشركات التى ا -4

 لنسبة نفط الكلفة السترداد التكاليف المرحلية السابقة. 
وكاناات قااد طلباات ماان وزارة الاانفط كتابياااً عااددا ماان ، اال أن اللجنااة لاام تقتنااع بااذلك التصاااعد الكبياار لاانفط الكلفااه

 قه ومنها:البيانات والمعلومات والوثائق ذات العال
 تقارير لجان التشغيل قوائم االحتياجات المقدمة من الشركات النفطية.  -
 الموازانات التقديريه للشركات المفترض المصادقه عليها من قبل الوزاره.  -
 تقارير المحاسب القانوني للشركات النفطية جرد لمخزون.  -

 ولكن لم تقم الوزاره بتوفيرها. 

ا قيماة وكمياة مادخالت الشاركات النفطياة المعفااة مان الرساوم الجمركياة والعوائاد كما أشارت اللجنة إلى ارتفاا
 0222األخرا سنة بعد أخرا حيث بلغت واردات الشاركات المعفااة وتحات نظاام الساما  الموقات خاالل عاام 

 م.0224عن عام   %22لاير وبزيادة  002124214111212مبلغ 

بأناه علااى الحكومااة القياام بالرقابااة الفعالاة علااى الشااركات م جااء ماان ضاامن التوصايات للجنااة 5008فاي العااام 
النفطية المنتجة ببيانات اإلنتاج وتوزيع الحصص ونفقات نفط الكلفة وما يتعلق بالواردات من المعدات وااالت 

 واألصناف المختلفة وإيجاد آلية إلعادة تصديرها للخارج وكذا استرجاا ما هو مناسب منها للدولة. 

م أشاارت اللجناة إلاى القصاور مان قبال وزارة الانفط والمعاادن فاي الرقاباة علاى 5022ا عن العام وفي تقريره
مدخالت الشركات النفطية من مواد ومعدات والتي تحمل كلفتهاا علاى نفاط الكلفاة وقاد بلاغ إجماالي قيماة الماواد 

مليااون دوالر  2548بلااغ مليااون دوالر بزيااادة ت 44042المسااتوردة لهااا وللشااركات المقاولااة معهااا خااالل العااام 
 م.5020عن  %54م بالرغم من تراجع اإلنتاج النفطي بنسبة 5020عن عام  22.22وبنسبة زيادة 

وقد بررت وزارة النفط والمعادن هذه الزيادة نتيجة للوضع األمني الذي تشهده البالد والرتفاا كميات المياه في 
 عدد من الحقول النفطية.  

م، أوضحت اللجنة فيما يخاص نفاط الكلفاة بأناه علاى 5025لحسابات الختامية للعام وفي تقريرها عن مراجعة ا
الرغم من توصيات المجل  المتكررة بضرورة الحد من ارتفاا نفط الكلفة ودراسة أسبابه وكذا الحد مان تزاياد 

 الخااام ة الاانفطوكمياا الكلفااة نفااط ارتفاااا الكميااات المسااتخدمة فااي العمليااات اإلنتاجيااة . إال أنااه يالحااظ اسااتمرار
 نساابته بمااا برمياال( 849224020)إجماليهااا  م حيااث بلااغ5025 خااالل العااام اإلنتاجيااة العمليااات فااي المسااتخدم

 دوالر( 58402) بمبلاغ م5025 العاام خاالل المناتج البرميال كلفاة متوساط اإلنتااج، ليبلاغ إجمالي من( 52%)
 عاااامي فاااي المحتسااابة بالكلفاااة مقارناااة والرد (2)ومبلاااغ دوالر،( 5)بمبلاااغ بزياااادة الواحاااد للبرميااال أمريكاااي

التوالي، والجدول التالي يوضاح أهام القطاعاات التاي ترتفاع كلفاة إنتااج الانفط الخاام فيهاا  على م5022،5020
 م5022م مقارنًة بالعام 5025خالل العام 
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 م2102، 2100( قيمة نفط الكلفة )تكلفة البرميل دوالر( لألعوام 91جدول رقم )

 النسبة الزيادة )دوالر للبرميل( م2102 م2100 أسم القطاع

 %01971 9712 09711 9791 (1جنة هنت )

 %172 1719 11719 1171 (1قطاع عياد )

 %979 0791 22711 21711 (01شرق شبوه )

 %171 2701 11711 10719 (11شرق سار )

 %01971 01721 29709 01799 (10شرق الحجر )

 %1.1 2711 11711 19 (9مالك )

 %1171 01710 11719 11719 (0داميس )

 %172 2709 11711 12719 (2داميس )

S2 غير متوفر غير متوفر غير متوفر العقلة  

  غير متوفر غير متوفر غير متوفر حواريم 11

 م. 5025المصدر: تقرير اللجنة البرلمانية الخاصة بدراسة الحسابات الختامية للعام 

م، الزياادة فاي نفاط الكلفاة وكمياة الانفط الخاام المساتخدم فاي العمليااات 5025ا للعاام وترجاع اللجناة فاي تقريرها
اإلنتاجية ترجع إلى عدة أساباب تتكارر مناذ سانوات والتاي سابق أن تضامنتها تقاارير المجلا  الساابقة الخاصاة 

 بالحسابات الختامية أو الموازنات العامة للدولة نذكر من أهمها: 
o  والمعادن بتنفيذ قرارات مجل  الوزراء التاي تتضامن ضارورة تقلايص اإلنفااق عدم التزام وزارة النفط

غياار المباارر فااي كلفااة الاانفط وبالااذات المصاااريف التشااغيلية للشااركات األجنبيااة، ووقااف اإلنفاااق علااى 
 المشاريع غير الضرورية في مناطق اإلنتاج النفطي. 

o دات وااالت والتجهيازات المختلفاة التاي ضعف الرقابة على مدخالت الشركات النفطية من المواد والمع
تحمل كلفتها على نفط الكلفة وهذا القصور يؤدي إلى التالعب ب جراءات الشاراء وقيماة وكمياة ونوعياة 
المااواد المشااتراة والمااوردة وحركااة المخاازون ويسااهم فااي ارتفاااا قيمااة نفااط الكلفااة وحجاام اإلعفاااءات 

 ومن اإليرادات والرسوم الجمركية.  الجمركية وكذا انخفاض حصة الدولة من اإلنتاج
o  عاادم التاازام الشااركات النفطيااة بتضاامين كشااوفات الجاارد الساانوية لهااا كافااة األصااول واألصااناف الثابتااة

والمتحركة الموجودة لاديها فاي المخاازن والمواقاع، واقتصاار الجارد علاى الماواد فقاط كاون ذلاك يسامح 
 بالتالعب والضياا لتلك األصول. 

o ة الاانفط بتوصاايات المجلاا  المتكااررة بضاارورة إحكااام الرقابااة علااى بعااض القطاعااات عاادم التاازام وزار
اإلنتاجية التي تقوم باستخدام النفط في العمليات اإلنتاجية والتغير في المخزون للتأكد من سالمة وصحة 

 تلك االستقطاعات، وموافاة المجل  بتقارير دورية بذلك. 
o زارة النفط والمعادن ممثلة بالهيئة العاماة الستكشااف وإنتااج ضعف الدور الرقابي واإلشرافي من قبل و

الاانفط علااى أعمااال وخطااط الشااركات النفطيااة المعتماادة ساانوياً علااى ساابيل المثااال، مااا أشااار إليااه تقرياار 
 الجهاز. 

o ( بضارورة االساتفادة مان الغااز المصااحب فاي اإلنتااج لتولياد 20عدم التزام شاركة توتاال قطااا رقام )
 األغراض المختلفة لتخفيف تكلفة اإلنتاج. الكهرباء وفي 

o ( ( وكاذا شاركة )أو ، أم ، فاي( فاي القطااا )9عدم قيام شركة كالفالي اإلنتاجية فاي القطاااS2 العقلاة )
بتنفيااذ وإنجاااز بناااء المنشااآت وخااط األنبااوب للاانفط بااالرغم أن تلااك المشاااريع ضاامن خطااط الشااركات 

 م . 5009المذكورة المستهدفة منذ عام 
د جاااء رد نائااب وزياار الاانفط أثناااء حضااوره اجتماااا اللجنااة أن شااركة توتااال قاماات ب نشاااء محطااة وقاا 

م، أما ماا يتعلاق بخاط 5027( ميجا وات خالل العام 40كهربائية تعمل بوقود الغاز المصاحب بقدرة )
ب الخاصة األنبوب، فأن شركة كالفاني تؤكد التزامها ب نشاء خط األنبوب، حيث تتوفر المعدات واألنابي
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بمشاااريع تلااك الشااركات. إال أن األوضاااا األمنيااة حالاات دون تنفيااذ شااركة المقاااوالت للمشااروا، أمااا 
 -م . . فقد أوضح أنها ترجع إلى ااتي:5025األسباب التي أدت الرتفاا نفط الكلفة خالل العام 

ب الضاغوطات الناتجاة زيادة النفقات التشغيلية نتيجة زيادة مرتبات العاملين في القطاا النفطاي بساب -أ
 عن إضراب العاملين بصورة مستمرة . 

انخفاض اإلنتاج بسبب التوقفات المتكررة فاي بعاض القطاعاات المنتجاة نتيجاة التقطعاات المساتمرة  -ب
 والتدهور األمني. 

ارتفاا قيمة مدخالت الشركات النفطية من مواد ومعدات نتيجة صاعوبة نقلهاا إلاى مواقاع الشاركات  -ت
 مني. بسبب الوضع األ

اخااتالف البيانااات المتعلقااة بااالنفط المسااتقطع ونفااط الكلفااة ماان واقااع تقريااري )وزارة الاانفط والمعااادن ، وزارة 
 م، كما يتضح من الجدول أدناه.  5025المالية( لعام 

 2102( كلفة النفط الخام عام 90جدول رقم )

 البيان
 ة من واقع تقرير )برميل(اإلجماليالبيانات 

 الفارق وزارة المالية وزارة النفط

 1117119 1071117100 1272027021 النفطي اإلنتاج إجمالي

 - 172127111 172127111 المستخدم في العمليات + التغير في المخزون

 1117119 1171107919 1171197111 اإلنتاجصافي  إجمالي

 2917111 0170117111 0171107119 حصة الشركات المقاولة ، ومنها:

 0927091 971197921 971107001 الكلفةنفط 

 0127911 171917192 179997919 المقتسم اإلنتاجحصة المقاول من 

 م. 5025المصدر: تقرير اللجنة البرلمانية الخاصة بدراسة الحسابات الختامية للعام  

 في الكلفة نفط بتعديل نسبة وفي مجال السما  بتجاوز سقف كلفة النفط كانت الحكومة قد حصلت على تفويض 
(الصاادرة ٤٣) بلاوك شابوة شارق قطااا الفرنسية في توتال شركة مع المبرمةه وإنتاج النفط التنقيب عن اتفاقية
 م، ٤٤٤٥ لسنة (٢١)رقم م بموجب قانون  ٤٤٦ لسنة (٢٨)رقم بالقانون

الهامشاية وماع وقد نص القانون على أنه ألغراض تحفيز وتشجيع المقاول على تطوير واساتغالل حقاول الانفط 
عاادم المسااا  بالشااروط االقتصااادية األخاارا فااي اتفاقيااات التنقيااب عاان الاانفط وإنتاجااه النافااذة تفااوض الحكومااة 

كسقف أعلاى  %00( من االتفاقية إلى نسبة ال تزيد عن 9بتعديل نسبة نفط الكلفة المنصوص عليها في المادة )
مان نفقاات االستكشااف الساابقة الفعلياة،  %20شاغيل وقابلة للتخفيض وبناا يسامح بتغطياة تكااليف التطاوير والت

 بشرط أال تقل فترة االسترداد عن ثمان سنوات. 

وقد تطرقت تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لقضية ارتفاا كلفة النفط الخام وساوف نساتعرض منهاا 
 ما يلي:

 م:1119ما ورد في تقرير عام 
ة مقارنة ب جمالي كمية النفط الخام المناتج سانويا فقاد بلغات كمياة استمرار تصاعد كمية وقيمة نفط الكلف -

م 0221نفااااط الكلفااااة المسااااتقطعة ماااان قباااال الشااااركات النفطيااااة المشاااااركة فااااي اإلنتاااااج خااااالل عااااام 

مااان إجماااالي صاااافي كمياااة الااانفط الخاااام وبزياااادة قااادرها  01122( برميااال بالنسااابة 0210221212)

 م.0221نة بعام مقار %22برميل بنسبة زيادة  0212111214

 ويوضح الجدول التكلفة في كل قطاا. 
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 2119( نفط الكلفة للقطاعات اإلنتاجية للعام 92جدول رقم )

 11 القطاع

 حواريم

 12 مالك 9 عياد 1 العقلة

 حواريم

شةةرق  01 10

 شبوة

شةةرق  11

 سار

 11719 21711 21791 21711 29711 12791 11791 11719 دوالر/برميل

الجهاااز المركاازي للرقابااة والمحاساابة عاان الحسااابات الختاميااة للموازنااة العامااة للدولااة للعااام المصاادر: تقرياار 
 م. 5009

م قد شهد ارتفاعا ملحوظا لم يسبق له مثيل، وان نفاط الكلفاة يمثال فاي معظماه 5009ويضيف التقرير بان عام 
لمعفااة مان الضارائب والرساوم قيمة مادخالت الشاركات النفطياة مان ااالت والمعادات والتجهيازات المختلفاة )ا

الجمركية( والتي يتم تحديد كمياتها والتعاقد على شرائها وتوريدها وتخزينها وصرفها لمواقع االستخدام من قبل 
الشركات النفطية في ظل غياب شبه كامل لوزارة الانفط والمعاادن والهيئاات والشاركات التابعاة لهاا فاي الرقاباة 

اءات فيماا عادا المشااركة فاي تحدياد االحتياجاات فقاط بينماا بقياة اإلجاراءات واإلشراف على تنفياذ تلاك اإلجار
 والمتمثل أهمها في:

 تحديد المواصفات.  -
 التحليل الفني والمالي للعطاءات.  -
 الفحص واالستالم للمواد.  -
 الرقابة على المخزون.  -
 صرف المواد لمواقع االستخدام.  -

 تتم جميعها من قبل المشغل. 

ل إن عماال وزارة الاانفط والمعااادن مجاارد أماار شااكلي ولتمرياار األمااور التااي ترياادها الشااركات ولااذا يمكاان القااو
اإلنتاجية ما يثبت أن هذه الوزارة عبارة عن كتلة من البيروقراطية والترهل وضعف األداء والتمسك بالشكليات 

م الايمن والايمن إال القلاة واالبتعاد عن األمور الجوهرياة وهاو ماا افقاد وظيفاة اإلشاراف والرقاباة فعاليتهاا وحار
الفاسدة من االستفادة من الثروات وتحويلها إلى عملية التنمية المستدامة التي تحقق كرامة الجيل الحاالي وتحفاظ 
حقوق األجيال القادمة وتحافظ على البيئة، ولكان المشاكلة تكمان فاي القياادة السياساية مان رئاي  وحكوماة التاي 

 ي كل مفاصل الدولة حتى تتمكن من البقاء وتحقيق مصالحها غير المشروعة. عملت على تعزيز ثقافة الفساد ف

م كارر الجهااز مالحظاتاه حاول 5020وفي تقريره عن مراجعة الحسابات الختامية للموازنة العامة للدول عاام 
 ارتفاا كلفة إنتاج النفط الخام حيث ورد ما يلي:

تخدم فاي العملياات اإلنتاجياة والتاي بلغات كمياتهاا استمرار تصاعد كمية وقيمة نفط الكلفاة والانفط المسا -

( برميال 0210221224م )0202المستقطعة من قبل الشركات النفطية المشاركة في اإلنتاج خالل العام 

القيماة المعادلاة لكمياة نفاط الكلفاة والمساتخدم فاي  وباحتسااب( مان إجماالي اإلنتااج %0212نسبته ) بما

المرفقاة بماذكرة العارض المرفوعاة مان  األوليااتسط األسعار الوارد فاي العمليات اإلنتاجية )وفقاً لمتو

م( فا ن 0202وزارة المالية بشان النتائج اإلجمالية للحساابات الختامياة للموازناات العاماة للسانة المالياة 

 ( دوالر أمريكي للبرميل الواحد.00111عام بلغ)المتوسط كلفة برميل النفط المنتج خالل 

توسط كلفة البرميل المنتج من بعض القطاعات النفطية مرتفعة بشكل كبير من ذلك على سبيل كما يالحظ أن م 
 المثال:
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 م1101( نفط الكلفة والنفط المستخدم في العمليات اإلنتاجية للعام 83جدول رقم )

 القطاعات                                             

 البيان

قطاع 

(4 )

 عياد

قطاع 

 (جنوب43)

 حواريم

قطاع  

 العقله

قطاع 

(9 )

 مالك

قطاع 

(53 )

 شرق سار

قطاع 

(50 )

شرق 

 حجر

( 01قطاع)

شرق 

 شبوه

قطاع 

(04 )

 المسله

قطاع 

(31 )

 حواريم

نسبة كمية نفط الكلفة والنفط 

المستخدم في العمليات اإلنتاجية 

 إلجمالي إنتاج القطاع

64.8% 48.4% 46.8% 43.5% 41% 38% 33.7% 15.9% 15.5% 

 11738 11766 16.90 31734 31 34.71 37731 38759 50768 لفة البرميل بالدوالرك

 م. 5020المصدر: تقرير الجهاز المركزي عن مراجعة الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة للعام 

اعات ويضيف التقرير إلى انه بالرغم من عدم تضمين بيانات تقديرات اإلنتاج وتوزيع الحصص لكافة القط 
م أية كمية من اإلنتاج مقابل الكمية المستخدمة في العمليات، وكذا التغير في 5020المنتجة للعام المالي 

المخزون من إجمالي إنتاج النفط المتوقع خالل العام المذكور .. إال أن بيانات اإلنتاج الفعلية للقطاعات المنتجة 
( من إجمالي اإلنتاج مقابل الكمية استبعادهمخصوم )الذي تم خالل العام قد أظهرت إجمالي كمية النفط الخام ال

( من إجمالي %7.27( برميل بنسبة )7.277.085المستخدمة في العمليات اإلنتاجية والتغير في المخزون )
يعادل مبلغ  ( للبرميل الواحد وبما09.80( دوالر بمتوسط سعر )582.979.944اإلنتاج وبقيمة )

 (.%529.29بمتوسط سعر الصرف )( لاير 22.922.295.522)

ويشير التقرير إلى أنه من الجدير بالذكر أنه لم يتم الوقوف على المستندات والوثائق المؤيدة لصحة الكمية التي 
م واألعوام 5020تم خصمها من إجمالي اإلنتاج مقابل المستخدم في العمليات والتغير في المخزون للعام 

د البيانات التفصيلية الالزمة التي توضح أسباب ومبررات استمرار ظاهرة الماضية، باإلضافة إلى عدم وجو
استبعاد كمية من اإلنتاج مقابل المستخدم في العمليات، وذلك في بعض القطاعات مع أن بعض القطاعات لم يتم 

ة في اإلنتاج استبعاد أية كمية من إنتاج النفط الخام للعام المذكور واألعوام الماضية مقابل الكمية المستخدم
بالرغم من أن التقديرات المتوقعة لبيانات اإلنتاج وتوزيع الحصص للقطاعات المنتجة للنفط تعد من قبل الهيئة 

 العامة الستكشاف وإنتاج النفط بناًء على البيانات الواردة من الفرق الفنية العاملة في القطاعات اإلنتاجية. 

ات وتقارير الجرد السنوية لمخزون المواد لبعض الشركات على بعض كشوف االطالاكما تبين من خالل 
 النفطية العديد من المالحظات واإلختالالت القائمة نورد على سبيل المثال:

 عدم قيام الشركات النفطية بجرد كافة األصول الثابتة واقتصار عملية الجرد على جرد المواد فقط.  -أ
 يد من الشركات النفطية. ارتفاا قيمة المخزون نهاية كل عام للعد -ب
قيام بعض الشركات بشراء مواد ومعدات دون أن يتم استخدامها حتى تاريخه، األمر الذي يشير إلى أن  -ج

 السياسة الشرائية لبعض الشركات ال تتم وفقاً لالحتياج الفعلي لها خالل العام. 
مر الذي يؤكد قيام تلك الشركات وجود مواد بالمخازن راكدة وبطيئة الحركة لدا بعض الشركات ، األ -د

 بالشراء دون مراعاة االحتياجات الفعلية لها. 
قيام بعض الشركات بتحميل المخزون مواد بالرغم من عدم توريدها فعلياً إلى مخازن تلك الشركات  -هـ

 كونها ال تزال بالخارج. 
لمكلفة بدراسة الحسابات الختامية، ويوضح الجدول التالي كلفة النفط من خالل تقارير لجنة مجل  النواب ا 

 والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة: 
 كمية نفط الكلفة المستقطعة لصالح الشركات النفطية/برميل( 91جدول رقم )

 إحصائيات وزارة النفط اللجنة البرلمانيةتقرير  العام

 2101210019 غير متوفر 2111
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2111 2001210092 2001210019 

 2101110219 وفرغير مت 2111

2119 0109010112 0109010112 

2119 2101110911 2101190211 

2101 2102110111 0901120129 

2100 0101190119 0101110111 

2102 901100001 901190111 

إحصائيات النفط والغاز ، وزارة النفط والمعادن، م2102 -2111المصدر : تقارير اللجنة البرلمانية الخاصة بمراجعة الحسابات الختامية 

 م2102-2111والمعادن، لألعوام 

 ( كلفة النفط الخام خالل أعوام الدراسة52شكل رقم )

 

 ويظهر الجدول التالي كلفة النفط من خالل التقارير البرلمانية وتقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة:  
 المستقطعة لصالح الشركات النفطية نفط الكلفة( 91دول رقم ) 

النسبة من  القيمة بالدوالر كلفة البرميل/ دوالر في تقارير العام

 اإلنتاج 
 الجهاز المركزي للرقابة  اللجنة البرلمانية  

 غير متوفر غير متوفر غير متوفر 9711 2111

 %0909 0012101100011 غير متوفر 02711 2111

 غير متوفر غير متوفر رغير متوف 01711 2111
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2119 0171 01792 0711171997110 01711% 

2119 09711 09011 0011101010221 29019% 

2101 21721 20799 0791071117119 2172% 

2100 22711 21701 0011100920192 20% 

 %21 91079997911 غير متوفر 2971 2102

م، تقارير الجهاز 5025 -5002جعة الحسابات الختامية المصدر : تقارير اللجنة البرلمانية الخاصة بمرا
 م. 5022-5008المركزي للرقابة والمحاسبة لألعوام 

 
 ( تصاعد كلفة برميل النفط الخام. 52شكل رقم )

 

وهو أمر يثير مما سبق يتضح استمرار تصاعد كلفة النفط الخام في الحقول البترولية وتصل إلى معدالت عالية 
القلق كونه يؤدي إلى استنزاف الموارد النفطية المحدودة ويحرم الخزيناة العاماة مان ماوارد هاي باأم  الحاجاة 

 إليها، وهناك العديد من األسباب التي تؤدي إلى ذلك. 

 التهرب والمشكالت الجمركية:

خااال المؤقاات وتحديااد الحجاام الحقيقااي ماان القضااايا المرتبطااة بالتكلفااة تلااك المتعلقااة باإلعفاااءات الجمركيااة واإلد
الحتياجات الشركات العاملة في استكشاف وإنتااج الانفط وماا يترتاب عليهاا مان بقااء مباالغ كبيارة دون تصافية، 

م، 5025حيااث يااورد تقرياار اللجنااة البرلمانيااة عاان مراجعااة الحسااابات الختاميااة للموازنااة العامااة للدولااة للعااام 
  -ااتي:

 ن مصلحة الجمارك ووزارة النفط بشان إلزام الشركات النفطية بتقديم قوائم ضعف التنسيق القائم بي
احتياجاتها السنوية في ضوء طبيعة وحجم نشاطها، وكذا إلازام الشاركات النفطياة المنتهياة عقودهاا 
بتصفية كافة معلقاتها طرف المصلحة أوال بأول، مع عدم توفر مواقف تراكمية سليمة ودقيقاة لادا 

 ك عن االفراجات الجمركية للشركات النفطية. مصلحة الجمار

  اسااتمرار االخااتالالت المتعلقااة باا جراءات التصاافية لبيانااات اإلدخااال المؤقاات والخاصااة بماادخالت
الشركات العاملة في مجال النفط والغاز في ظل عدم وجاود قاعادة بياناات ساليمة ومتكاملاة لبياناات 

داخل فاي صاالحيات ومساؤوليات هيئاة استكشااف اإلدخال المؤقت لدا مصلحة الجمارك، وكذا التا
وإنتاج النفط مع صالحيات مصلحة الجمارك وذلك في إلزام مقاولي الباطن بتصفية بيانات اإلدخال 
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المؤقت عبر الشركات األم، وقد أشار تقرير الجهاز )الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة( إلى عدد 
 يلي : من االختالالت في هذا الجانب من أهمها ما

 ( م 5004بلغت الرسوم الجمركية المعلقة علاى ذماة اإلدخاال المؤقات للشاركات النفطياة لألعاوام-
 ( مليار لاير مقابل رسوم جمركية وعوائد أخرا معلقة دون تصفية أو سداد. 70م( )5025

 ( 24عدم استكمال تصافية األصاول والسالع الرأسامالية المدخلاة عبار شاركة كناديان نكسان قطااا )
م، و الزالاات العديااد ماان ماادخالت العقااود الخاصااة 5022انتهاااء عماال الشااركة المشااغلة عااام رغاام 

( لم ياتم تصافيتها ومنهاا عقاود تخاص )شاركة 24بمقاولي الباطن تحت مظلة كنديان نكسن قطاا )
 شلمبرجر لما وراء البحار، عقود مع شركة نيبر ، عقود مع شركة الحاشدي(. 

 ( والتااي سااينتهي عملهااا وفقااا 20المؤقاات لشااركة توتااال قطاااا ) تعثاار إجااراءات التصاافية لإلدخااال
م، ويرجع ذلك لعدم وجاود قاعادة بياناات لادا المصالحة وعادم قياام هيئاة 5022لالتفاقية في العام 

استكشاف النفط وفقا لمسؤوليتها بالتخاطب مع الشركة إللزام مقاوليها من الباطن المنتهياة عقاودهم 
 بالتصفية وفقا للقانون . 

كلفة النفط تتضخم نتيجة لعدم التحديد الدقيق الحتياجات الشركات النفطية، ويأتي ذلك التقصير من وزارة النفط 
والمعادن ووحداتها ذات العالقة، ثم تأتي المشكلة األخرا عندما تنتهي أعماال هاذه الشاركات حياث تظال مباالغ 

م عان 5002ارير اللجان البرلمانية فهذا تقرير كبيرة معلقة دون تصفية، وهي مشكلة سبق وان تطرقت إليها تق
مراجعة الحسابات الختامية يشير إلى تنامي ظاهرة منح اإلعفاءات الجمركية حيث بلغت قيمة الواردات المعفااة 

م مبلاغ 5002وتحت نظام السما  المؤقت )اإلعفاءات االستثمارية، النفطياة، الحكومياة، . . . الاد( خاالل عاام 
( لاير، وكماااا يقاااول 78427245984242( لاير وقيماااة الرساااوم الجمركياااة عليهاااا )522428042574902)

 التقرير فأنه من الجدير بالذكر أن هذا المبلغ يعادل عجز الموازنة العامة للدولة في هذا العام. 
 ( حجم اإلعفاءات النفطية السنوية. 82جدول رقم )

 نسبة النمو مبلغ اإلعفاء العام

5002 95٫249٫592٫900  

5002 242٫722٫225٫502 28% 

5000 550٫024٫298٫092 20% 

 م. 5000، 5002المصدر: تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لألعوام 

وتوضح تقرير الجهاز عن مراجعة الختامية انه استمر تنامي قيمة واردات الشركات النفطية المعفاة من الرسوم 
م فاي ظاال غيااب دور وزارة الانفط والهيئااات والمؤسساات التابعاة لهااا 5002الجمركياة والعوائاد األخاارا عاام 

للرقابة على مشتريات الشركات النفطية من حيث الكمية والقيمة ومادا االحتيااج وقاد أكاد المختصاون فاي تلاك 
 الجهات على وجود ذلك الخلل أثناء االجتماعات المشتركة مع أعضاء اللجنة المالية بمجل  النواب . 

م يتحدث عن غياب دور وزارة النفط 5000مر الخلل فتقرير الجهاز عن مراجعة الحسابات الختامية لعام ويست
والمعادن والهيئات والمؤسسات النفطية التابعة لها بالرقابة واإلشراف على مدخالت الشركات النفطية من حيث 

 ازن. تحديد االحتياجات وإجراءات الشراء والفحص واالستالم والصرف من المخ
م علااى اإلعفاااءات المتضاامنة فااي االتفاقيااات 5009وماان أهاام المالحظااات كمااا يقااول تقرياار الجهاااز عاان العااام 

  -النفطية، ااتي:
غياب النصوص الصريحة والواضاحة الملزماة للشاركات النفطياة بالقياام با خالء مادخالتها الاواردة بنظاام  -أ

ك الشركات بنظام السما  المؤقات باإلضاافة إلاى السما  المؤقت ودفع ضمانات مالية مقابل مستوردات تل
تضاامين بعااض االتفاقيااات المبرمااة مااع أوائاال الشااركات النفطيااة بنااودا تتعااارض مااع مقتضاايات المصاالحة 
الوطنية )مثل الجوانب المرتبطة بالبيئة( وهاو ماا يساتدعي مراجعاة تلاك االتفاقياات وغيرهاا لمعالجاة تلاك 

بة للحيلولة دون تكرار مثل تلك األخطاء في اتفاقيات قادمة سواء ماع الجوانب مع اتخاذ اإلجراءات المناس
 شركات نفطية أو أي شركات أخرا. 

عدم توفر تقارير تفصيلية لمدخالت الشركات النفطية المعفاة وبنظام السما  المؤقات وذلاك للشاركات األم  -ب
 والشركات المقاولة من الباطن وكذا للقطاعات التي تعمل بها الشركات. 
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هناك جوانب خلل في عمليات التصفية ماع الشاركات النفطياة مان قبال وزارة الانفط والتاي تتمثال فاي قياام  -ت
الشركات النفطية التي تنتهي مدتها بسليم ما بحوزتها )مان سايارات وأثااث . . ( إلاى الاوزارة والتاي تقاوم 

ونيااة بشااأن تلااك بالتصاارف فااي تلااك الممتلكااات ماان جانااب واحااد عوضااا عاان اتخاذهااا اإلجااراءات القان
 المتعلقات. 

إن اإلعفاءات الجمركية ونظام السما  المؤقت يعني حرمان الخزينة العامة من موارد هي بأم  الحاجة إليها،  
 وهي عبارة عن تكاليف كان يفترض تحميلها تكلفة النفط الخام وبالتالي تصبح تكاليف النفط في اليمن أعلى. 

م في اليمن عالية جدا ألمور عديدة تم التطارق إليهاا فاي هاذه الدراساة ترجاع مما سبق يتضح أن كلفة النفط الخا
في األسا  إلى الفساد المستشاري فاي الجهاات ذات العالقاة وزارة الانفط والمعاادن والوحادات التابعاة لهاا ذات 
 العالقة، ووزارة المالية ومصالحة الجماارك ومصالحة الضارائب، وهاو ماا ياؤدي إلاى اساتنزاف جازء هاام مان

 الموارد الشحيحة التي يفترض حسن إدارتها وتوجيهها نحو عملية تنمية مستدامة شاملة. 

وفي هذا المجال كشفت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد عن بالغا قدم إليها بشأن وقائع فسااد مالياة وإدارياة 
إلى المكان الذي يتواجد فيه هاذا م 8/4/5024في إحدا القطاعات النفطية ولم تشر الهيئة في اجتماعها بتاريد 

الحقل أو الجهات المتهمة بالفساد لكنها أشارت إلى أن البالغ تضمن العدياد مان االخاتالالت التاي تمات بصاورة 
غير قانونية ومخالفة التفاقية المشاركة في اإلنتاج، كما جاء في البالغ أنه تم استعمال وثائق ومستندات مزورة 

نات غير صحيحة بهدف الحصول على منافع خاصة ما تسبب ذلك في نهب للمال العاام واإلدالء بمعلومات وبيا
 (89وإهدار لحقوق الدولة والغير وفي مقدمة ذلك الضرائب الجمركية. )

وهو ما يتطلب تفاعل مجتمعي حقيقي تقوم به األجهزة الرقابية بادال مان إصادار التقاارير وحفظهاا فاي اإلدراج 
يمني والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وهيئاة مكافحاة الفسااد، وان تتباع األجهازة كما يفعل مجل  النواب ال

العدلية قضايا الفساد وتعمل على استعادة األموال المنهوباة ومحاسابة الفاسادين ، وياأتي دور منظماات المجتماع 
ل علاى توعياة الارأي المدني من خالل تتبع ونشر المعلومات والبيانات عن هذه الصناعة وبواطن الفسااد والعما

واساتخدام مواقاع التواصال االجتمااعي، بماا  ءةووالمقارالعام بالتعاون ماع وساائل اإلعاالم المساموعة والمرئياة 
 يؤدي للحد من العبث والفساد واإلهدار ويحفظ ثروات المجتمع. 

 

 تكلفة النفط الخام في العالم:
ص في العالم نظرا إلى موقع المنطقة الجغرافي وكبر تعد تكلفة إنتاج النفط في منطقة الشرق األوسط هي األرخ

حجاام الحقااول مااا يساامح بمااا يعاارف بوفااورات الحجاام الكبياار، وبحسااب تقرياار المركااز الدبلوماسااي للدراسااات 
 (:90م بشأن التكلفة ما يلي)57/2/5024االستراتيجية الصادر في 

جمهاا، وهاو عكا  ماا يحادث فاي تنتج الحقول الكبيرة إنتااج كبيارا وبتكلفاة منخفضاة نظارا إلاى كبار ح -
 الحقول الصغيرة حيث ترتفع تكاليف اإلنتاج. 

تكلفااة اسااتخراج برمياال الاانفط فااي السااعودية قاادرت بااين دوالر أمريكااي ودوالرياان بينمااا بلغاات التكلفااة   -
 اإلجمالية )بما في ذلك النفقات الرأسمالية( بين أربعة و ستة دوالرات للبرميل. 

اقااي منخفضااة هااي األخاارا ماان الناحيااة النظريااة باارغم وجااود العديااد ماان تكلفااة اسااتخراج الاانفط العر -
التحديات السياسية واألمنية التي تزيد من تكاليف االستثمار في قطاا النفط العراقاي حياث يقادر محللاو 

 الصناعة إجمالي التكاليف ببين أربعة وستة دوالرات للبرميل. 
لعميقة أغلى بكثير من الحقول البرية لصعوبة الوصاول أن استخراج النفط من الحقول البحرية والمياه ا -

دوالر للبرميال مقارناة ماع  70إليها فتكلفة إنتاج الانفط مان الميااه العميقاة فاي نيجيرياا تصال إلاى نحاو 
 دوالر.  22تكاليف استخراج النفط من الحقول البرية والمقدرة بنحو 

                                                           
89 - news. net/index. php?ac=3&no=3508-http://www. aleqtisad 
90 - /www. aleqt. com/2014/06/23/article_860272. htmlhttp:/ 
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منظمااة )أوبااك( عنهااا خااارج المنظمااة إال أن رغاام تراجااع التكاااليف االسااتثمارية إلنتاااج الاانفط فااي دول  -
الظااروف السياسااية واألمنيااة فااي دول الشاارق األوسااط جعلاات التكلفااة اإلجماليااة لالسااتثمارات النفطيااة 

 بمعظم دول المنظمة بل في العالم أجمع أكبر بكثير عن ذي قبل. 
المنتجاة للانفط ماا  تتعرض العديد من شركات النفط لعمليات هجومية مسلحة في عدد من الدول الكبرا -

 يجعل تكلفة تأمين مخاطر النفط مرتفعة الكلفة بما يزيد من التكلفة اإلجمالية اإلنتاجية.  
مما سبق يتضح أن أعلى كلفة تكون في الحقول البحرية تصل إلى ثالثين دوالر، وأن أقل كلفة هي في  -

 الخليج العربي. 

ألمنياة التاي تواجههاا الشاركات النفطياة، يكااد ينطباق علاى إن ارتفاا الكلفة في الحقاول الصاغيرة والمشاكالت ا
حقول اإلنتاج في اليمن إضافة إلى تكاليف الفساد الكبيرة التي تتحملها تكااليف اإلنتااج وجازء مناه سايؤثر علاى 
حصة الحكومة من النفط الخام وبالتالي التأثير على موارد الدولة الشحيحة، وهو ما يعني أن الفاسدين يستولون 

 لى جزء من ثروة الشعب مستغلين السلطة المخولة لهم. ع

وتظهر التقاارير الصاادرة مان مجلا  الناواب والجهااز المركازي للرقاباة والمحاسابة كياف ترتفاع الكلفاة نتيجاة 
للمشتريات الكبيرة للشركات النفطية وضعف الرقابة عليها إن لم تقل انعادامها مان قبال وزارة الانفط والمعاادن، 

لب اإلدارة المختصة فاي وزارة الانفط صاالحيات الشاركة اليمنياة لالساتثمارات النفطياة فاي إحكاام بل وحتى تس
الرقابة على قطاا إنتاجي يفترض انها تمتلك النصف مناه، فاي الوقات الاذي تعجاز فياه هاذه الشاركة عان القياام 

رك الكلفاة تتصااعد بشاكل ملفات بمهامها في الرقابة واإلشراف على تكلفة اإلنتاج في القطاعات التي تمتلكها لتت
للنظر.  مما يمكن القول أن وزارة النفط والمعادن كمنظومة فاسدة ال يتوقع منها إال أن تسهم في ارتفاا تكاليف 
إنتاج النفط الخام ليكون الرقم األعلى في البلادان المنتجاة، وهاذا ال يعناي أن هاذه الاوزارة هاي الفاسادة فقاط فاي 

صيل إيراداته فالفساد كما تشير هذه الصاادرة لام يتارك أي جهاة أو لام تتركاه أياة جهاة منظومة إنتاج النفط وتح
بغرض تحقيق مصالح ضيقة على حساب مصالح وطن وشعب بكامله، لتكون رحلة الفسااد التاي تتضاخم ككارة 
دير الثلج من مراحل إرساء العقود واالتفاقيات التي ترسى علاى شاركات منغمساة فاي الفسااد إلاى مراحال التصا

التي يمنع فيها الجهات الرقابية من اإلشراف على التصدير إلى مرحلة الحصاول علاى العوائاد والتاي تتضاارب 
فيها األرقاام بشاكل عجياب إلاى مرحلاة أخارا وهاي نهاياة سلسالة القيماة العباث باالنزر القليال المتبقاي مان هاذه 

 الموارد. 
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 االستنتاجات:
ع المدني خاصة في جانب تكوين رأي عام يضغط بشاكل يظهر الضعف الواضح لدور منظمات المجتم -2

 قوي للحد مت هيمنة وتسلط قوا الفساد على إيرادات الصناعات االستخراجية. 
تحول اليمن إلاى بلاد أحاادي الماورد نظارا لالعتمااد شابه الكلاي علاى ماوارد الصاناعات االساتخراجية،  -5

وحضرموت، والتاي تعااني مان حااالت عادم  والتي تأتي في غالبيتها من النفط المنتج في مآرب وشبوة
 االستقرار. 

تتأثر إيرادات الصناعة االستخراجية في الايمن بصافة عاماة بالكمياات المنتجاة منهاا واألساعار العالمياة  -7
 السائدة، وبصفة خاصة بحاالت النهب واإلهدار التي تمارسها قوا الفساد. 

ة الصااادرة عاان المجلاا  اليمنااي للشاافافية فااي شاااب القصااور بعضااا ماان بيانااات تقااارير الشاافافية الثالثاا -4
م، والتااي قاماات بانجازهاا شااركة واحادة هااي هااارت 5022 -5002الصاناعات االسااتخراجية لألعاوام 

 جروب. 
لم يأباه كثيارا المجلا  اليمناي للشافافية فاي الصاناعات االساتخراجية للتوصايات التاي تضامنتها تقاارير  -2

را مان هاذه التقاارير وتحولات إلاى مجارد عملياة إحصاائية لام الشفافية الثالثة مما اضعف االساتفادة كثيا
 تسهم بشكل حقيقي في رفع الشفافية داخل هذا القطاا. 

يعد قطاا التعدين من القطاعات االقتصادية الواعدة في اليمن ولي  كما ورد في تقرير الشفافية الثالاث  -2
 بأن موارده ه ذو أهمية ال تذكر. 

المسئولة عن قطاا الصناعات االستخراجية بدرجة أساسية ولكنها تعاني إن وزارة النفط والمعادن هي  -0
من الفساد والبيروقراطية الزائدة وقلة استقرار القياادات مماا يضاعف كثيارا مان قادرتها علاى اإلشاراف 

 الفعال على هذا القطاا. 
تااى ضااعف الشاافافية فااي الصااناعات االسااتخراجية ويتعمااد إضااعافها فاساادي الحكومااة والشااركات وح -8

إفراغهاا ماان مضاامونها، وان ذلااك يخفاى فسااادا وهاادرا للمااوارد يعتمااد فياه هااؤالء علااى ضااعف الرقابااة 
وانعدام المحاسبة، في ظل جود شركات همها األول الخروج بأكبر قدر من الغنيماة، وعلاى غيااب دور 

 المجتمع ومنظماته المستقلة في تحقيق رقابة فاعلة تواكب سلسلة القيمة وتحمي ثرواته. 
يكتنف الغموض في اليمن األمور المتعلقة باإلنتاج مان الانفط والغااز وان كانات الحكوماة قاد بادئت فاي  -9

الساانوات األخياارة بنشاار بعااض البيانااات عنهااا خاصااة بعااد قرراهااا االنضاامام لمبااادرة الشاافافية فااي 
زي الصاناعات االسااتخراجية وتتضاامن األدبيااات الصاادرة ماان كااال ماان مجلا  النااواب والجهاااز المركاا

لإلحصاء والبنك المركزي ووزارة المالية بيانات تتسم أحيانا بالتطابق وأحيانا بالتضارب مما يدعو إلى 
 الشك في مصداقيتها. 

لم تعمل البيانات المتعلقاة باإلنتااج والتصادير ومادفوعات الشاركات الاواردة فاي تقاارير الشافافية فاي  -20
 وشفافية في قطاا النفط.  الصناعات االستخراجية على إعطاء صورة أكثر وضوحا

إن االتكاء على األسا  النقادي وأساا  االساتحقاق فاي تبريار االختالفاات التاي بارزت باين إفصاا   -22
الحكومة والشركات عن المدفوعات أمر غير صحيح وال منطقي، ولكن االختالفات توضح مدا تغاول 

 الفساد في هذا القطاا. 
اباة الدائماة علاى أداء الشاركات النفطياة أثنااء العملياة التراجع فاي إنتااج الانفط نااتج عان ضاعف الرق -25

اإلنتاجية والتي كانت تتم بصورة غير اقتصادية وغيار فنياة مماا أدا إلاى تقاادم عمار الحقاول بصاورة 
 سريعة. 

ال تلتاازم الحكومااة بتوجيهااات مجلاا  النااواب الناتجااة عاان توصاايات اللجااان البرلمانيااة ذات العالقااة  -27
 بالقطاا النفطي. 

ارة المالية ومصلحتي الضرائب والجمارك لام تكوناا بالكفااءة المطلوباة عناد تحصايل إيارادات إن وز -24
 الصناعات االستخراجية نظرا لما تعانيه من الفساد والبيروقراطية الزائدة. 

استمرار منع مصلحة الجمارك من اإلشراف علاى ماوانئ تصادير المشاتقات النفطياة مماا يعماق مان  -22
 لقطاا. ضعف الشفافية في هذا ا

 إن هناك أموال تدفع من إيرادات النفط خارج إطار القانون مثل نفقات الخدمات العسكرية واألمن.  -22
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تحادد االتفاقيااات النفطيااة آليااات اسااترداد المبااالغ المنفقااة علااى عمليااات اإلنتاااج واالستكشاااف، وهناااك  -20
 بعض االختالفات من اتفاقية ألخرا. 

ي منااطق اإلنتااج فاي الايمن بشاكل ملفات للنظار حياث تاؤدي إلاى استمرار ارتفاا كلفة النفط الخام فا -28
استنزاف جزء مهم اإلنتاج، دون معرفة حقيقية لألسباب التي تعمل على ذلك رغام التبريارات الرسامية 

 غير المقنعة. 
ترجع الزيادة في نفط الكلفة وكمية النفط الخام المستخدم في العمليات اإلنتاجية إلى أساباب منهاا عادم  -29

زام وزارة الانفط والمعاادن ب حكاام الرقاباة علاى بعاض القطاعاات اإلنتاجياة، وتنفياذ قارارات مجلا  الت
الوزراء التاي تتضامن ضارورة تقلايص اإلنفااق غيار المبارر وبالاذات المصااريف التشاغيلية للشاركات 
قاباة األجنبية، إضافة إلى وقف اإلنفاق على المشاريع غير الضرورية في مناطق اإلنتااج، وضاعف الر

على مدخالت الشركات النفطية، وعدم التازام الشاركات النفطياة بتضامين كشاوفات الجارد السانوية لهاا 
كافة األصول واألصناف الثابتة والمتحركة الموجاودة لاديها فاي المخاازن والمواقاع، إضاافة إلاى زياادة 

بصاورة مساتمرة،  مرتبات العاملين في القطاا النفطي بسبب الضغوطات الناتجة عن إضراب العاملين
 ونتيجة التقطعات المستمرة والتدهور األمني. 

وزارة الانفط الطلاب الكتاابي مان لجناة التنمياة والانفط لي  هناك من مبرر قانوني أو منطقي لارفض  -50
 لعدد من البيانات والمعلومات والوثائق ذات العالقة بكلفة النفط الخام. 

لمعفااة مان الرساوم الجمركياة والعوائاد األخارا سانة ارتفاا قيمة وكمية مدخالت الشركات النفطياة ا -52
بعد أخرا، يعني حرمان الخزينة العامة من موارد هي بأم  الحاجة اليهاا ويظهار تكااليف الانفط بأقال 

 مما هي عليه. 
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 التوصيات:
 أن تعمل الحكومة اليمنية على توفير اإلدارة الرشيدة لموارد الصناعات االستخراجية بما يكفل توجيهها -2

 نحو تنمية مستدامة حقيقية. 
أن تعمل الحكومة اليمنية على تعظيم االستفادة من تقارير الشفافية في الصناعات االستخراجية بما يكفل  -5

 حسن استخدام موارد هذه الصناعات. 
أن يعمل المجل  اليمني للشفافية في الصناعات االستخراجية ومنظمات المجتمع المدني على االساتفادة  -7

صيات التي تتضمنها تقارير الشفافية بما يكفل رفع الشفافية والوعي في هذا القطاا ويوجد رأي من التو
 عام مساند. 

على الحكومة اليمنية تعظيم االساتفادة مان قطااا المعاادن وعلاى منظماات المجتماع المادني ذات الصالة  -4
 قوق اإلنسان. تسليط الضوء في أنشطتها على هذا القطاا ألن الحقوق االقتصادية من أهم ح

إصااال  أوضاااا وزارة الاانفط والمعااادن وفااتح باااب التناااف  علااى المناصااب القياديااة بمااا فيهااا منصااب  -2
الوزير ورؤساء المصالح، وإنشاء شاركة إنتاجياة واحادة لكال القطاعاات اإلنتاجياة، ومحاسابة الفاسادين 

 والمقصرين. 
باااب التناااف  علااى المناصااب  إصااال  أوضاااا وزارة الماليااة ومصاالحتي الجمااارك والضاارائب وفااتح -2

 القيادية بما فيها منصب الوزير، ومحاسبة الفاسدين والمقصرين. 
إلاازام الجهااات الحكوميااة والشااركات نشاار كافااة البيانااات المتعلقااة بالصااناعات االسااتخراجية أوال بااأول  -0

ا التوضايحات للرأي العام في وسائل اإلعالم المختلفة وعلى مواقعهاا علاى الشابكة العنكبوتياة مرفقاا بها
 الالزمة. 

تشااكيل لجنااة مسااتقلة محاياادة ونزيهااة تقااوم بفحااص كاال المسااتندات والوثااائق الخاصااة باإلنتاااج  -8
واالستماا إلى قول المختصين والفنيين فاي هاذا المجاال، ومقارناة المادفوعات باالتفاقياات المبرماة ماع 

 او، واستعادة األموال المنهوبة. الشركات اإلنتاجية، وتوجيه السؤل لمن تضخمت ثرواتهم من أين لك هذ
إنزال العقوبات الرادعة بكافة الجهاات واألفاراد ذوي العالقاة الاذي ال يفصاحون عان البياناات الخاصاة  -9

 بقطاا الصناعات االستخراجية بشكل دقيق وسليم. 
ات إلزام الشركات اإلنتاجية بعدم دفع أيااً مان إيارادات الانفط خاارج إطاار القاانون مثال نفقاات الخادم -20

العسكرية واألمن، وان تتحمل هي بهذه النفقات وال تضاف على نفاط الكلفاة، وياتم فاي المساتقبل تنظايم 
 دفع هذه النفقات بحيث ال تذهب إلى جيوب النافذين، ويستفيد منها كافة أفراد هذه المؤسسات. 

اف واإلنتاااج أن يتضاامن قااانون للاانفط آليااة واضااحة السااتعادة المبااالغ المنفقااة علااى عمليااات االستكشاا -22
 والتصدير. 
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 المالحق اإلحصائية
 م. 5020( القطاعات االستكشافية في الجمهورية اليمنية حتى العام 25جدول رقم )

رقم 
 القطاا

 افظةالمح اسم القطاا
 المساحة
 (5)كم

 الشركاء الجنسية الشركة المشغلة
نسب 
 المشاركة

 صينية سينوبيك 1638 شبوة عماقين 2
 %00 .95 سينوبيك

المؤسسة اليمنية العامه 
 للنفط والغاز

5. 00% 

 نمساوية أو . إم . في 4015 شبوة المعبر 5

 %00 .93 أو . إم . في

المؤسسة اليمنية العامة 
 لنفط والغازل

7. 00% 

 إسترالية أويل سير  2950 شبوة جردان 7

 %00 .60 أويل سير  يمن

 %00 .34 بيت اويل

المؤسسة اليمنية العامة 
 للنفط والغاز

6. 00% 

 إيطالية إيني اإليطالية 3911 مآرب-شبوة إريام 2

 %00 .92 إيني

 %00 .3 دلتا إنجنيرنج

اليمنية العامه المؤسسة 
 للنفط والغاز

5. 00% 

 إسترالية أويل سير  2950 شبوة برقة 0

 %00 .34 أويل سير 

 %25 .21 كوفبيك )عدن(

 %25 .21 فوياجرإنرجي

 %50 .8 دلفي إنرجي

المؤسسة اليمنية العامه 
 للنفط والغاز

5. 00% 

 4730 شبوة-حضرموت عساكر 8
ميدا  
 ارتيةاالم

 إمارتية

 %00 .90 ميدا  للنفط والغاز

المؤسسة اليمنية العامه 
 للنفط والغاز

10. 00% 

 %00 .100 جالو أويل إندونيسية جالو أويل 5563 المهرة العرمه 27

 كويتية كويت إنرجي 12570 حضرموت المكال 22

 %00 .35 كويت إنرجي

المؤسسة اليمنية العامه 
 للنفط

5. 00% 

 %00 .15 إم إن دي

 %00 .45 كوفبيك

 ايطالية ايني 19485 لحج-أبين-عدن عدن أبين 20

 %50 .87 برن

المؤسسة اليمنية العامه 
 للنفط

12. 50% 

 الجوف 29
 -مآرب -الجوف

 صنعاء
 هندية جي ا  بي سي 8424

 %925 .38 جي ا  بي سي

 %625 .21 الكور بترو المحدودة

 %925 .25 سترنوي

المؤسسة اليمنية العامه 
 للنفط والغاز

10. 00% 

 أمريكية أوكسيدينتال 2049 الجوف -مآرب السبعتين 50

 %00 .76 أوكسيدينتال

 %00 .19 يمن سبأ

المؤسسة اليمنية العامه 
 للنفط والغاز

5. 00% 

 شمال بلحاف 58
 -شبوة 

 حضرموت
 هندية ا  بي سيجي  4465

 %925 .38 جي ا  بي سي

 %625 .21 الكور بترو المحدودة

 %925 .25 سترنوي

المؤسسة اليمنية العامه 
 للنفط والغاز

10. 00% 

 %75 .43 أو . إم . في نمساوية أو . إم . في 9237 -المهرة  جنوب سناو 59
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 %75 .43 باكستان بتروليوم حضرموت

المؤسسة اليمنية العامه 
 للنفط والغاز

12. 50% 

 الفرت 77
 -المهرة 
 حضرموت

4478. 3 
سي . سي . 
 سي

 بريطانية
 %00 .95 سي . سي . سي

المؤسسة اليمنية العامه 
 للنفط والغاز

5. 00% 

 هندية ربالن  7016 المهره جيزغ 74

 %60 .61 ربالن 

 %40 .26 هود إنرجي

المؤسسة اليمنية العامه 
 للنفط والغاز

12. 00% 

 كويتية كويت إنرجي 5520 حضرموت هود 72

 %50 .32 كويت إنرجي

ARC 15. 00% 

 %50 .27 فريجين ديسورز

 %00 .10 أم . إن دي

 %00 .10 دراجون

المؤسسة اليمنية العامه 
 للنفط والغاز

15. 00% 

 هندية ريالن  6894 المهرة عيتمر 70

 %60 .61 ريالن 

 %40 .26 هود إنرجي

المؤسسة اليمنية العامه 
 للنفط والغاز

12. 00% 

 كي إن أو سي 10864 المهره دمغوت 79
كوريا 
 الجنوبية

 %50 .47 كي إن أو سي

 %00 .19 ساشولي كومبني

 %25 .14 دايمونج انديستلاير

 %25 .14 دي أ  هولدنج

المؤسسة اليمنية العامه 
 للنفط والغاز

5. 00% 

 كندية إيبسلون إنرجي 5492 حضرموت غرب المكال 42

 %50 .25 النفط والغاز والتعدين

 %00 .50 إيبسلون إنرجي

 %00 .12 جيوبترول

المؤسسة اليمنية العامه 
 للنفط والغاز

12. 50% 

 جنوب الفرت 42
 –المهره 

 حضرموت
 لبنانية سي سي سي 8836

 %95 سي سي سي

المؤسسة اليمنية العامه 
 للنفط والغاز

5% 

 نرويجية دي أن او 7606 حضرموت جنوب هود 40

 %00 .40 دي أن او

 %00 .30 النفط والغاز والتعدين

المؤسسة اليمنية العامه 
 للنفط والغاز

20. 00% 

 %00 .10 جيو بترول

49 
جنب شرق 
 المعبر

 كويتية كويت أنرجي 2700 حضرموت

 %84 .63 كويت أنرجي

 %16 .21 سي سي سي

المؤسسة اليمنية العامه 
 للنفط والغاز

15. 00% 

 نرويجية دي أن أو 1299 حضرموت سار 25

 %78 .57 دي أن أو

 %22 .22 انسان وكف 

المؤسسة اليمنية العامه 
 للنفط والغاز

20. 00% 

 الريان 20
الجوف 

 حضرموت مآرب
 هندية جي إ  بي سي 10963

 %925 .38 جي إ  بي سي

 %625 .21 الكور بترو المحدودة

 %925 .25 سترنوي

المؤسسة اليمنية العامه 
 للنفط والغاز

10. 00% 

 %00 .93 ميدا  للنفط والغاز إمارتية ميدا  1367 وتحضرمجنوب غيل  28
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المؤسسة اليمنية العامة  بن يامين
 للنفط والغاز

7. 00% 

 صينية سينوبيك 1324 شبوة المشف 29

 %50 .45 سينوبيك

 %00 .40 توتال

مجموعة شركات 
 العربية

4. 50% 

المؤسسة اليمنية العامه 
 للنفط والغاز

10. 00% 

 فرنسية توتال 1367 شبوة عتق 00

 %350 .12 كي إن أو سي

المؤسسة اليمنية العامه 
 للنفط والغاز

5. 00% 

 أو أم في
19. 

2375% 

 %60 .7 سامسونج

 توتال
50. 

1125% 

 %70 .5 ديسونج

 صينية سينوبيك 1801 حضرموت القرن 02

 %50 .45 سينوبيك

 %00 .40 التوت

مجموعة شركات 
 العربية

4. 50% 

المؤسسة اليمنية العامه 
 للنفط والغاز

10. 00% 

 دي أن أو 1821 حضرموت العين 05
 نرويجية
 

 %00 .18 دي أن أو

 %00 .36 توتال

 %00 .18 انسان وكف 

 %00 .18 تي جي مولدينج

امه المؤسسة اليمنية الع
 للنفط والغاز

10. 00% 

 بريطانية دوف 1900 -حضرموت رأ  حويرة 07

 %50 .92 دوف

المؤسسة اليمنية العامه 
 للنفط والغاز

7. 50% 

 كويتية كويت إنرجي 1293 حضرموت قوزة 04

 %00 .34 كويت إنرجي

 %25 .21 كوفبيك

 %25 .21 فوياجر إنرجي

 %50 .8 دلفي إنرجي

المؤسسة اليمنية العامه 
 للنفط والغاز

15. 00% 

 أمريكية اوكسيدينتال 1050 شبوة -مآرب مرخا 02

 %25 .71 اوكسيدينتال

 %75 .23 تي جي هولدينجر

المؤسسة اليمنية العامه 
 للنفط والغاز

5. 00% 

85 
 
 

 وادي عماد

 
 

 حضرموت
 إندونيسية مدكو 1094

 %25 .28 مدكو

 %25 .21 كويت انرجي

انديان اويل 
 كوربريشن

12. 75% 

 %75 .12 اويل انديان ليمتد

المؤسسة اليمنية العامه 
 للنفط والغاز

15. 00% 

 إندونيسية مدكو 364 حضرموت ودي ارت 87

 %25 .28 مدكو

 %25 .21 كويت انرجي

انديان اويل 
 كوربريشن

12. 75% 

 %75 .12 اويل انديان ليمتد
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المؤسسة اليمنية العامه 
 للنفط والغاز

15. 00% 

R2 إندونيسية جالو أويل 2850 حضرموت شرق المعبر 

 %50 .27 جالو أويل

 %00 .45 فيرجن ريسورسز

بيرتاكمال إنرجي 
 المحدودة

27. 50% 

 م. 5020صناعات االستخراجية، المصدر: تقرير الشفافية الثاني لل
 

 م. 5022( القطاعات االستكشافية التي غادرتها الشركات في الجمهورية اليمنية عام 27جدول رقم )

رقم 

 القطاا
 المحافظة اسم القطاا

 المساحة

 (5)كم

الشركة 

 المشغلة
 الشركاء الجنسية

نسب 

 المشاركة

 إيطالية إيني اإليطالية 3911 مآرب-شبوة إريام 2

 %00 .92 ينيإ

 %00 .3 دلتا إنجنيرنج

المؤسسة اليمنية العامة للنفط 

 والغاز
5. 00% 

 عساكر 8
-حضرموت

 شبوة
4730 

ميدا  

 االمارتية
 إمارتية

 %00 .90 ميدا  للنفط والغاز

المؤسسة اليمنية العامة للنفط 

 والغاز
10. 00% 

 تيةكوي كويت إنرجي 12570 حضرموت المكال 22

 %00 .35 كويت إنرجي

 %00 .5 المؤسسة اليمنية العامة للنفط

 %00 .15 إم إن دي

 %00 .45 كوفبيك

 ايطالية ايني 19485 لحج-أبين-عدن عدن أبين 20
 %50 .87 برن

 %50 .12 المؤسسة اليمنية العامة للنفط

 مريكيةأ أوكسيدينتال 2049 الجوف -مآرب السبعتين 50

 %00 .76 أوكسيدينتال

 %00 .19 يمن سبأ

المؤسسة اليمنية العامة للنفط 

 والغاز
5. 00% 

 كويتية كويت إنرجي 5520 حضرموت هود 72

 %50 .32 كويت إنرجي

ARC 15. 00% 

 %50 .27 فريجين ديسورز

 %00 .10 أم . إن دي

 %00 .10 دراجون

المؤسسة اليمنية العامة للنفط 

 والغاز
15. 00% 

 كي إن أو سي 10864 المهره دمغوت 79
كوريا 

 الجنوبية

 %50 .47 كي إن أو سي

 %00 .19 ساشولي كومبني

 %25 .14 دايمونج انديستلاير

 %25 .14 دي أ  هولدنج

المؤسسة اليمنية العامة للنفط 

 والغاز
5. 00% 

42 
غرب 

 المكال
 5492 حضرموت

إيبسلون 

 إنرجي
 كندية

 %50 .25 النفط والغاز والتعدين

 %00 .50 إيبسلون إنرجي

 %00 .12 جيوبترول

المؤسسة اليمنية العامة للنفط 

 والغاز
12. 50% 

 نرويجية دي أن او 7606 حضرموت جنوب هود 40
 %00 .40 دي أن او

 %00 .30 والغاز والتعدينالنفط 
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المؤسسة اليمنية العامة للنفط 

 والغاز
20. 00% 

 %00 .10 جيو بترول

 نرويجية دي أن أو 1299 حضرموت سار 25

 %78 .57 دي أن أو

 %22 .22 انسان وكف 

المؤسسة اليمنية العامة للنفط 

 والغاز
20. 00% 

 %50 .4 يةمجموعة شركات العرب

المؤسسة اليمنية العامة للنفط 

 والغاز
10. 00% 

07 
رأ  

 حويرة
 بريطانية دوف 1900 -حضرموت

 %50 .92 دوف

المؤسسة اليمنية العامة للنفط 

 والغاز
7. 50% 

 كويتية كويت إنرجي 1293 حضرموت قوزة 04

 %00 .34 كويت إنرجي

 %25 .21 كوفبيك

 %25 .21 إنرجي فوياجر

 %50 .8 دلفي إنرجي

المؤسسة اليمنية العامة للنفط 

 والغاز
15. 00% 

 م. 5022المصدر: تقرير الشفافية الثالث للصناعات االستخراجية، 
 

 م5020( القطاعات االستكشافية في الجمهورية اليمنية حتى العام 24جدول رقم )

 المحافظة (5)كمالمساحة  اسم القطاا رقم القطاا

 المهره 20٫478 الخضراء 22

 المهره 0٫820 شمال سناو 25

 صعده -ذمار -صنعاء 50٫295 المرتفعات الوسطى 52

 الحديدة 25٫098 كمران 55

 الحديدة 20٫855 انتوفا  ) الحديدة ( 57

 الحديدة 9٫425 زبيد 54

 الحديدة 9٫922 المخا 52

 الحديدة 28٫787 ة (قطاا بحري ) شمال شرق الحديد 52

 حضرموت 0٫807 غرب هزار 50

 المهره 8٫502 حبروت 70

 شبوة 24٫428 بير علي ) البحر ( 72

 حضرموت 8٫022 ثمود 72

 حضرموت 22٫490 قطاا بحري 78

 المهره 2٫570 فرتاق 40

 حضرموت 8٫298 شمال العرمه 45

 حضرموت 2٫775 شمال حواريم 44

 بوةش 55٫458 جنوب بلحاف 42

 حضرموت 2٫022 شمال المكال 48

408٫2 غرب منوخ 20  حضرموت 

425٫0 شحار 24  المهره 

022٫22 ميدي 22  حجه 
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208٫24 قطاا بحري 22  حضرموت 

225٫9 شوكة الخريدة 28  شبوة 

802٫2 شمال ثمود 29  حضرموت 

220٫2 2القعاميات  20  حضرموت 

224٫22 جنوب مصينعه 22  حضرموت 

055٫22 عتب 25  حضرموت 

208٫22 جنوب نشطون 27  المهرة 

000٫22 قطاا بحري 24  المهرة 

202٫25 قطاا بحري 22  شبوه 

027٫24 قطاا بحري 22  شبوه 

585٫52 قطاا بحري 20  حضرموت 

425٫27 بلحاف 02  شبوه 

400٫0 شمال العبر 00  حضرموت 

529٫2 منوخ 08  حضرموت 

990٫0 شمال الخضراء 09  حضرموت 

922٫2 سناوغرب  80  حضرموت 

784٫29 قطاا بحري 82  المهرة 

 حضرموت 072 وادي النبن 84

 المهرة 290 شمال العقلة 82

 شبوة 252 جنوب العقلة 82

428٫7 الكوف 80  حضرموت 

902٫2 وادي مويبير 88  حضرموت 

827٫2 ميفعة 89  حضرموت 

252٫22 قطاا بحري 90  شمال شرق سقطرا 

792٫29 قطاا بحري 92  شمال شرق سقطرا 

294٫24 قطاا بحري 95  غرب سقطرا 

222٫50 رأ  مومي 97  غرب سقطرا 

882٫25 عبد الكوري 94  جنوب غرب سقطرا 

925٫50 سما  92  جنوب سقطرا 

892٫52 جنوب رأ  مومي 92  جنوب شرق سقطرا 

270٫70 قطاا بحري 90  جنوب سقطرا 

 م. 5020تخراجية في اليمن، المصدر: تقرير الشفافية الثالث للصناعات االس
 ( كشف يوضح أسماء العاملين بدون تراخيص. 22جدول رقم )

 الوضع الحالي الوضع القانوني بداية العمل الموقع أسم المنشأة م

 يعمل بدون ترخيص 5000 صنعاء–نهم -هيالن محاجر هيالن 2

 متوقف بدون ترخيص 5004 صنعاء–نهم  –مسورة  محاجر مسورة 5

 يعمل بدون ترخيص 2990 صنعاء –بيت عذران  ر بيت عذرانمحاج 7

 يعمل بدون ترخيص 5000 صنعاء–نهم  -بيت معصار محاجر بيت معصار 4

 يعمل بدون ترخيص 2990 صنعاء–نهم  -ثومه  محاجر ثومه 2

 يعمل بدون ترخيص 2990 صنعاء–نهم  -الغرا   محاجر الغرا  2

 يعمل بدون ترخيص 2990 صنعاء– مناخة  -الشارقة  محاجر الشارقة 0

 يعمل بدون ترخيص 5004 حجة -مستباء  –الزيدية  محاجر مستباء 8

 يعمل بدون ترخيص 5002 حجة -بني قي   –الطور  محاجر الراعبي 9
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 متوقف بدون ترخيص 2992 عمران -سطح الزافن  محاجر االشمور وسطح الزافن 20

 محاجر محمد علي خليل 22
 -لصنعانية ا –بني خليل 

 عمران
 يعمل بدون ترخيص 5002

 يعمل بدون ترخيص 2992 ذمار -الحداء  –ملحان  محاجر بيت الشنفي الحدا 25

 يعمل بدون ترخيص 2992 ذمار -جهران  محاجر شناطب جهران 27

 يعمل بدون ترخيص 5000 حجة -بني قي   –الطور  محاجر القعاري 24

 يعمل بدون ترخيص 5007 حجة -قي  بني  –الطور  محاجر الروحاني 22

 يعمل بدون ترخيص 5000 صنعاء -أرحب  محاجر عيال يحي 22

 يعمل بدون ترخيص 5002 عمران -الصنعانية  محاجر الراعبي 20

 المصدر: تقرير الشفافية الثالث للصناعات االستخراجية في اليمن. 
 عدين. ( أسماء العاملين بدون تراخيص في قطاا الت20جدول رقم )

الوضع  الوضع القانوني بداية العمل الموقع أسم المنشأة م

 الحالي

 يعمل بدون ترخيص 5004 غب –الدليل  –بيت عنان  كسارة وليد احمد هادي  2

 يعمل بدون ترخيص 2997 الحديدة –بأجل  –بأجل  كسارة الشميري 5

 يعمل بدون ترخيص 2990 الحديدة –بأجل  –بأجل  كسارة الدبعي 7

 يعمل بدون ترخيص 2990 الحديدة –بأجل  –بأجل  كسارة البشيري 4

 متوقف 5007منتهي 5005 تعز –الربيعي  كسارة شركة االمل 2

 يعمل بدون ترخيص 5000 تعز –البر   –البر   كسارة عبد الباري هزاا طه 2

 يعمل بدون ترخيص 5000 تعز –التعزية  -شعب المدرك كسارة الجابري 0

 يعمل بدون ترخيص 5000 تعز –التعزية  -شعب المدرك ة العصيميكسار 8

 يعمل بدون ترخيص 5000 تعز –التعزية  -شعب المدرك كسارة علي يحي عوضه 9

 يعمل بدون ترخيص 5000 ذمار -اللسي منيا  اللسي 20

 يعمل بدون ترخيص 5000 صنعاء-نهم–ثومه  نهم–كسارة ثومه  22

 يعمل بدون ترخيص 5000 صنعاء –نهم – زجان نهم–كسارة زجان  25

 يعمل بدون ترخيص 5000 صنعاء –نهم  –الغرا   نهم -كسارة الغرا  27

 يعمل بدون ترخيص 5000 صنعاء -نهم  –ذهبان  كسارة ذهبان 24

 يعمل بدون ترخيص 5000 صنعاء –نهم  –شمالن  كسارة شمالن 22

 يعمل بدون ترخيص 5000 صنعاء -همدان  –ضالا  همدان–كسارة ضالا  22

 يعمل بدون ترخيص 5000 صنعاء -بني حشي  –صرف  بني حشي  –كسارة صرف  20

 يعمل بدون ترخيص 5002 حجه –بني قي   -الحشم كسارة الحنمي 28

 يعمل بدون ترخيص 5004 حجه –بني قي   -الحشم كسارة المرشد 29

 يعمل بدون ترخيص 5004 حجه –بني قي   -الحشم كسارة يحي هاشم سلبه 50

 يعمل 5002-5-24منتهي 2980 إب –الدليل  كسارة محمد قاسم العنسي 52

 متوقف 0/2/2992منتهي 2992 إب –ميتم  –سوق الثلوث  كسارة محمد علي حزام الجبري 55

 يعمل 52/5/5000منتهي  5002 الحديدة –بأجل  –بأجل  كسارة أنوار السعادة 57

 يعمل بدون ترخيص 5000 صنعاء -شمالن  محمد عبد هللا الحيمي 54

 يعمل بدون ترخيص 5000 صنعاء -شمالن  عبد هللا المفزر 52

 يعمل بدون ترخيص 5000 صنعاء -شمالن  علي الطيبي 52

 يعمل بدون ترخيص 5000 صنعاء -شمالن  قائد الجرموزي 50

 يعمل بدون ترخيص 5000 صنعاء -شمالن  يحي الجعدبي 58

 يعمل بدون ترخيص 5000 صنعاء -شمالن  نىقاسم مث 59

 يعمل بدون ترخيص 5000 صنعاء -شمالن  خالد العصيمي 70
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 يعمل بدون ترخيص 5000 صنعاء -شمالن  جليدان 72

 يعمل بدون ترخيص 2998 ذمار -بيت الكوماني  كسارة عمران 75

 المصدر: تقرير الشفافية الثالث للصناعات االستخراجية في اليمن. 
 ( أسماء المستثمرين العاملين بتراخيص منتهية28جدول رقم )

 تاريد أخر تجديد الخام الموقع اســم المنشــــــأة م

 20/7/5009  الحديدة –بأجل  –بأجل  مصنع اسمنت بأجل  2

 9/2/5002  عمران –جبل الدرب  مصنع اسمنت عمران 5

 5/0/50009  تعز -البر   –جبل العرف  مصنع اسمنت البر  7

 ------ محجر جب  الحديدة -اللحية–الخوبة  زياد على صغير شامي 4

 -اللحية  –شرق جبل الملح  زياد على صغير شامي 2

 الحديدة

 ------ ملح وجب 

مؤسسة ناجي ضاعن للصناعة  2

 واالستثمار

 ------ صناعة الزجاج صنعاء -نهم  –جبل عريشة 

صادق زايد مقبل وشريكه حسين  0

 زيالحم

 ------ ملح وجب  الحديدة -اللحية  -جبل العقلية 

 ------ ملح  الحديدة -اللحية  -جبل العقلية  سالم محمد عبد الودود 8

 ------ ملح وجب  الحديدة -اللحية  -جبل الملح  على حمود زمام 9

 ------ حجر جيري قطبين مسورة نهم صنعاء مؤسسة بن ناجي 20

 م52/22/5020 ملح وجب  جداء اللحية الحديدة جبل مؤسسة ألحدادي 22

 ------ جرانيت جبل الحيود بني قي  حجة يمن جرانيت العقاري 25

 ------ بازلت إب -الدليل المخادر  حفظ الدين احمد عبده نصاري 27

 ------ جب  -ملح  الحديدة -قمة المنيرة  عبد هللا احمد الحجري 24

 -جيري حجر  الطور مصنع الراعبي 22

 جرانيت

------ 

 ------ حجر جيري الطور مصنع الروحاني 22

 المصدر: تقرير الشفافية الثالث للصناعات االستخراجية في اليمن. 
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 ملخص تنفيذي:

االستخدام األمثل للموارد عموماً والموارد المتأتية من الصناعات االستخراجية يعتبر عنوان لنجاح 

السياسة المالية ومبدأ من مبادئ الشفافية المالية العامة، وهذه الدراسة تهدف إلى التعرف على كيفية توزيع 

واب النفقات وكذلك التعرف على مدى استفادة المواطن من الموارد المتأتية من الصناعات االستخراجية على أب

هذه الموارد خاصة في التعليم والصحة، وقد اعتمدت الدراسة على منهجية تقدم على تحليل الموارد المتأتية من 

الحساب الختامي(  –الصناعات االستخراجية من خالل دراسة البيانات الصادرة من وزارة المالية )الموازنة 

 فة إلى مناقشة تقارير الجهات الرقابية.  وقد توصلت الدراسة إلى نتائج مهمة تتلخص في:باإلضا

محدودية اإلصالحات المنفذة في مجال الصناعات االستخراجية ككل في الواقع الفعلي، والتي ظلت  
في معظمها طيلة الفترات السابقة محصورة في الجانب النظري فقط، عالوة على عدم شمولية هذه 

 صالحات بما يكفل تشخيص ومعالجة األسباب والعوامل الحقيقية التي يعاني منها هذا القطا.. اإل

عدم سالمة ودقة التقدير لكمية وأسعار النفط والغاز من حيث تقديرات الكميات المنتجة والمبالغ  
 المتوقعة في مشرو. الموازنة العامة للدولة مع التنفيذ الفعلي.  

لتي حصلت نتيجة زيادة أسعار النفط خالل السنوات الماضية، وإنفاقها ضيا. جميع الموارد ا 
بصورة مرتجلة وغير مدروسة، وكان يمكن تجنيبها في صندوق استثماري سيادي كما عملت معظم 

 . الدول المنتجة للنفط والغاز والتي كونت صناديق سيادة من هذه الفوائض

عات االستخراجية، وقيام مجلس الشفافية على متابعتها اتضح عدم االلتزام بمبادئ الشفافية في الصنا 
 كان صورياً. . ؛ ولم تنعكس من وجود هذا المجلس نتائج ملموسة. 

اتضح حجم تضارب البيانات واألرقام بين الشركات والمؤسسات من جهة وبين بعض المؤسسات  
 الحكومية من جهة أخرى. 

از. .  ابتداء من توقيع العقود أو عند االستخراج اتضح الحجم الكبير للفساد في مجال النفط والغ 
 النفط أو الغاز. .  مما أضا. على اليمن مبالغ كبيرة جداً هي بأمس الحاجة لها. 

 -كما أوصت الدراسة الجهات الرسمية التنفيذية أو الرقابية على ضرورة االلتزام بالتوصيات اآلتية: 

ة المباشرة على اإلنتاج من الحقول وتحليل التكاليف بدقة إنشاء إدارة متخصصة بوزارة المالية للرقاب 
 للتأكد من صحتها. 

 إيجاد رقابة كافية على نفط الكلفة ونفقات دعم المشتقات النفطية.  

إعادة النظر في االتفاقيات الموقعة. .  ودراستها دراسة قانونية دقيقة للوقوف الثغرات في هذه  
 االتفاقيات التي تحمل شبة فساد. 

تضمين االتفاقيات الجديدة بند يجبر الشركات المستخرجة للنفط والغاز والمعادن كشف كافة بياناتها  
 المالية وغير المالية للجمهور والباحثين ونشرها على مواقعها االلكترونية. 

إجبار الشركات الحالية وممارسة ضغط عليها من قبل منظمات المجتمع المدني لنشر بياناتها في  
 ا اإللكترونية لتكون متاحة للجمهور. مواقعه

لحسن استخدام الموارد المتأتية من الصناعات االستخراجية بما يحقق  1والتي تعتبر الوسيلة األساسية

 الفائدة للمواطن اليمني في الوقت الحالي أو المستقبلي. 
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 مقدمة:

ة في التنمية االقتصادية تعتبر اإليرادات المنطلق األساسي في عملية التخطيط ورسم سياسة الدول

واالجتماعية، بل إن حجم النفقات أو أنشطة الحكومة المستقبلية يتوقف على حجم اإليرادات، فإذا حصل تالعب 

في هذه اإليرادات فإن أثرها سوف ينعكس على الخدمات التي تقدمها الحكومة للمجتمع، بل إن األثر يمتد إلى 

يجعل الحكومة تبحث عن قروض لتغطية العجز أو النقص في اإليرادات. .  األجيال القادمة ألن تبديد الموارد 

فتتحمل أعباءها أالن وفي المستقبل، وهناك رابط واضح بين إدارة المال العام من جهة وبين مبادئ 

 الديمقراطية من جهة أخرى. 

دعم إطار العمل كما يجب أن يكون هناك آلية توفر الشفافية والمسائلة الفعالة، ألنها ستعمل على 

التشريعي الذي بموجبه يتم فرض الضرائب أو السماح للشركات باستخراج موارد الدولة من النفط والمعادن. . 

، بحيث تحمل هذه اآللية السلطة التنفيذية عبء ومسؤولية تقديم تقارير وافية تتمتع بالشفافية حول دورها في 

مة وتطبيقها للسياسات واألولويات المتفق عليها إلى جمهور فرض وتحصيل اإليرادات واستخدام األموال العا

المواطنين من خالل ممثليهم في المجلس النيابي.  إن القيام بدور جيد يضمن المساءلة الفعالة ويمنح المواطنين 

ذه ويعتبر غياب مثل ه الثقة بنزاهة حكومتهم ويساهم في إيجاد بيئة تساعد على االستقرار والنمو االقتصادي. 

اآللية أو عدم وجود شفافية أو عدم توفر معلومات مالية يعني حرمان الناخبين وممثليهم من سلطتهم ويؤدي إلى 

ضيا. وسوء استخدام األموال العامة، باإلضافة إلى عدم الثقة بالمؤسسات العامة والعدائية تجاه الحكومة 

 وتقويض النمو االقتصادي.  

 

  أهداف الدراسة:

 -راسة إلى تحقيق األهداف اآلتية:تسعى هذه الد

التعرف على حجم اإليرادات المحصلة من الصناعات االستخراجية ونسبتها إلى اإليرادات العامة  -1
 الذاتية. 

 التعرف على كيفية تخصيص تلك اإليرادات على أنشطة الدولة وقطاعاتها المختلفة.  -2
 لصناعات االستخراجية. التعرف على كيفية إنفاق الحكومة لإليرادات المحصلة من ا -3
 التعرف على القطاعات التي استفادت من اإليرادات المحصلة من الصناعات االستخراجية.  -4
التعرف على كيفية تصرف الحكومة في فوائض اإليرادات المحصلة من الصناعات االستخراجية  -5

 عند التنفيذ الفعلي للموازنة. 
 ة من الصناعات االستخراجية. التعرف على نصيب المواطن من اإليرادات المحصل -6
 المحصلة من الصناعات االستخراجية اإليرادات في المالية الشفافية مبادئ توافر مدى على التعرف -7

 اليمنية، ومعرفة مواطن الفساد في هذه اإليرادات.  الجمهورية في

 

 : الدراسة منهجية

 البحث أسلوب ُيستخدم حيث ؛االستداللي - واالستنباطي االستقرائي البحث منهجية الباحث اتبع

اإليرادات المحصلة من  إنفاق تحكم واإلجراءات التنفيذية التي القانونية المكتبية لألسس المناقشة في االستقرائي

 ُيستخدم تقديرها. .  كما في الشفافية تحدد والمعايير التي عليها، واألسس والرقابة الصناعات االستخراجية

عن إنفاق اإليرادات المحصلة من الصناعات  المالية البيانات استخدام خالل نم االستنباطي البحث أسلوب
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تلك  تحليل ثم م. 2012 -م2006لألعوام من  الحكومة االستخراجية من خالل تحليل البيانات التي تصدرها

  للتطبيق العملي. والقابلية  المنطقي االتساق مراعاة البحث.  مع أهداف تحقيق بغرض وذلك البيانات

 : الدراسة محتويات

استعراض  على األول: منها المبحث احتوى أساسية؛ حيث مباحث مقدمة وثالثة من الدراسة تتكون

لمبادرة الشفافية في الصناعات االستخراجية.  وشمل المبحث الثاني: تحليل اإليرادات المتأتية من الصناعات 

ارنة بين الموازنة والحساب الختامي.  أما المبحث االستخراجية، وكيفية توزيعها على أبواب النفقات مع مق

الثالث: فقد استعرض الفساد في الموارد المتأتية من الصناعات االستخراجية.  واختتمت الدراسة بالنتائج 

 والتوصيات الالزمة. 
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 المبحث األول

 مبادرة الشفافية في الصناعات االستخراجية

الستخراجية )النفط والغاز والمعادن( في كثير من الدول مرتبطة تكون اإليرادات المتأتية من الصناعات ا
بالفقر والفساد وصرا. المصالح، وهو ما ُيعرف باسم "لعنة الموارد".  ويحدث هذا الوضع نتيجة غياب 
اإلفصاح والشفافية في التعامالت بين الحكومة والشركات، وغياب الشفافية في اإلفصاح عن اإليرادات التي 

الحكومات من تلك الشركات. .  وكذلك غياب المساءلة القانونية للموظفين الحكوميين فيما يتعلق بالمبالغ تتلقاها 
وهي مبادرة  -التي تدفعها الشركات للحكومات. .  لذلك تسعى مبادرة الشفافية في الصناعات االستخراجية 

إلى تعزيز  -تمع مدني طوعية يساندها تحالف من شركات وحكومات غربية ومستثمرين ومنظمات مج
اإلفصاح الشفافية والمساءلة والمحاسبة من خالل عملية تمكن المواطنين في البلدان المعنية من مساءلة 
حكومات بلدانهم عن استخدامات تلك اإليرادات من خالل ممثليهم في البرلمانات.  كما تعمل المبادرة على 

اد الموازنات الحكومية، وتطبيق أفضل األسس المحاسبية مساندة الجهود الرامية لتحسين الشفافية في إعد
 واإلفصاح الشامل في البيانات المالية الحكومية وكذلك المقدمة من الشركات. 

وتقوم مبادرة الشفافية في الصناعات االستخراجية على مطابقة المدفوعات واإليرادات للصناعات 

ووفق معايير مراجعة دولية، وعلى نشر تقرير  االستخراجية على موظف/جهد إداري مستقل وموثوق به

 المطابقة وتحديد االختالفات. 

كما تمثل مبادرة الشفافية في الصناعات االستخراجية معياراً عالمياً لشفافية عائدات الصناعات 

لى االستخراجية من النفط والغاز والتعدين. .  إذ ترتكز مبادرة الشفافية في مجال الصناعات االستخراجية ع

آليتين جوهريتين. .  األولى كشف الشركات عن المبالغ التي تدفعها للحكومات. .  والثانية كشف الحكومات 

عن المبالغ التي تسلمتها من الشركات. .  وهذا يتطلب قيام مختص مستقل إداريا بالمقارنة بين هذه األرقام 

كات ومنظمات المجتمع المدني.  )مبادرة تحت إدارة وإشراف لجنة تمثل أصحاب المصالح من الحكومة والشر

 (. 11الشفافية ص 

وتشجع مبادرة الشفافية في الصناعات االستخراجية: الشفافية، واإلدارة العامة، والمساءلة في استخدام  

م.  وبدأت المبادرة 2003إيرادات النفط والغاز والتعدين في البلدان الغنية بالموارد.  والتي أطلقت في عام 

بلدا من البلدان المؤهلة لالقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية،  26م.  ونمت لتضم 2004دول في عام بسبع 

بلدان من المؤهلة لالقتراض من البنك الدولي لإلنشاء والتعمير، وبلدا واحدا من أعضاء منظمة التعاون  10و

ة البلدان على تبني مبادئ المبادرة االقتصادي والتنمية هي النرويج.  ويقوم البنك الدولي بدور في مساعد

 المتعلقة بمزيد من الشفافية والمساءلة.  )موقع البنك الدولي(. 

وتدعم اإلدارة العامة والشفافية في البلدان   (EITI)مبادرة الشفافية في الصناعات االستخراجيةوتشجع 
امل لمدفوعات الشركات واإليرادات الحكومية من النفط والغاز والتعدين الغنية بالموارد عن طريق النشر الك

ومراجعتها.  وكالتزام طوعي من جانب أصحاب المصلحة باألهداف المشتركة، يضم الهيكل الدولي للمبادرة 
نا بلدانا غنية بالموارد الطبيعية، وشركات استخراج دولية ووطنية، ومنظمات مجتمع مدني، ومستثمرين، وبلدا

. .  للبلدان منخفضة المواردالذي يديره البنك الدولي  الصندوق االستئماني المتعدد المانحينداعمة.  ويقدم 
لتنفيذ مبادئ المبادرة المتعلقة بشفافية اإليرادات.  ونمت المبادرة بسرعة في السنوات القليلة الماضية، وسيكون 

 ضي قدما بإنجاز مستديم وقوة دفع مستمرة أمرا حيويا )موقع البنك الدولي(. الم

( اإلفصاح عن إيرادات الصناعات االستخراجية التي تدفع 1وقد أطلقت المبادرة لهدفين رئيسيين هما: )
وار ( تشجيع وتقوية أسلوب الح2للحكومات والحفاظ عليها )الضرائب، ورسوم االمتياز، وعالوات التوقيع( )

http://eiti.org/
http://eiti.org/
http://eiti.org/about/mdtf
http://eiti.org/about/mdtf
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بين أصحاب المصالح.  ويتعين على كل بلد مشارك أن يصدر تقرير تسويٍة يغطي إيرادات السنوات القليلة 
الماضية، تعده جهة مراجعة حسابات مستقلة.  وتمر البلدان المنفذة للمبادرة بعملية تحقق لتقييم التنفيذ بالتشاور 

لفرص لتقوية العملية.  والبلدان التي تتجاوز مع أصحاب المصلحة عن طريق مراجعة اإلنجازات، وتحديد ا
التحقق ستتقدم إلى مستوى "بلد ملتزم بمبادرة الشفافية".  ويتمشى تنفيذ المبادرة في البلدان المتعاملة مع البنك 
الدولي مع أجندة اإلدارة العامة ومكافحة الفساد التي تطبق من خالل دعم مؤسسات تدير القطا. االستخراجي 

 المجتمع المدني التي تراقب القطا.. ) موقع البنك الدولي(. ومنظمات 

وتساعد برامج مبادرة الشفافية في مجال الصناعات االستخراجية في تقوية مراقبة الموازنة العامة وتعزز 

دور جهود تلك الرقابة، كما تمنع الفساد وتساعد في إعداد برامج مكافحة الفساد وتعزيز الحكم الرشيد وينعكس 

ك على خلق بيئة مساعدة على االستثمار ونموه، وتمنح الثقة في مؤسسات الدولة من خالل تطبيق مبادئ ذل

 اإلفصاح والحوكمة في تلك المؤسسات.  

وفي غياب مؤسسات حكومية قوية وتطبيق مبادئ الشفافية وقابلة للمساءلة والمحاسبة أمام موطنيها أو 

ا يتم إدارة عائدات النفط والغاز والصناعات التعدينية بصورة غير فاعلة، من يمثلهم في المجالس النيابية عادة م

وتدفق موارد إضافية قد تشجع المسؤولين في تلك المؤسسات على الفساد أو التالعب بتلك العائدات، وتضعف 

حالة  العالقة بين المواطنين وحكوماتهم بسبب أهدار تلك الموارد في حالة الرخاء والتقشف غير المنطق في

تراجع تلك الموارد مما يجعل عدد المستفيدين من تلك الموارد قلة من المجتمع.  )دليل المشرعين لمبادرة 

 (.  13الشفافية ص 

وقد اهتم البنك الدولي بموضو. اإليرادات المتأتية من الصناعات االستخراجية )النفط والغاز والمعادن( 
تركز مجموعة البنك الدولي على مساعدة البلدان  .حيث جاء ضمن أدبيات البنك حول هذا الموضو

مختلف  ضمان استمرار المنافع الناشئة عن تنمية هذه الموارد.  ولهذه الغاية، فإنها تتعاون مع والمستثمرين في
المالئمة وتطوير قدراتها إلدارة  البلدان والشركاء لمساعدة الحكومات المعنية على تطبيق األطر التنظيمية

 االستخراجية، أي من استخراج الموارد إلى إدارة اإليرادات لموارد عبر سلسلة القيم في الصناعاتقطاعات ا
 )موقع البنك الدولي(.  واإلنفاق. 

من مساندته لتنمية قدرات منظمات المجتمع المدني لتعزيز  -مع مانحين آخرين  -وعزز البنك الدولي 
مكين منظمات المجتمع المدني من مراجعة وتقييم تقارير المبادرة، فاعلية تطبيق الشفافية والمساءلة.  ويتعين ت

 والنظام المالي والتزام الهيئات الحكومية والشركات التي تعمل في الصناعات االستخراجية بالقوانين الوطنية. 
 . )موقع البنك الدولي(

ختالفات مالية كبيرة وساعدت تقارير المبادرة في مجال الصناعات االستخراجية في الكشف عن وجود ا
بين المقدم للحكومات وبين ما تكشفه البيانات المالية الخاصة بالشركات في كثير من البلدان ووفرت تلك 
المبادرة خريطة طريق إلصالح حقيقي لقطاعات النفط والغاز والتعدين، التي عادة ما تكون األكثر توليدا 

ذ المبادرة الطريق أمام إصالح واسع النطاق، مثل إصالح اإلدارة للعملة األجنبية وإليرادات الدولة.  ومهد تنفي
المالية العامة أو اإلصالح المؤسسي المتمثل في تقوية المؤسسات الحكومية التي تنظم القطا. النفطي والغاز 
 والتعدين.  كما تعد المشاركة النشيطة لمنظمات المجتمع المدني من المعايير والشروط الالزمة للنجاح في

 ضمان حوار ثالثي حقيقي على الرغم من قيود القدرة التي قد تواجه هذه المنظمات. 

وقد اهتمت اليمن بموضو. الشفافية في الصناعات االستخراجية حيث اهتمت الدولة بانضمام اليمن إلى 

مكون من  مبادرة الشفافية للصناعات االستخراجية، كما تم إنشاء مجلس الشفافية في الصناعات االستخراجية

عدد من الجهات تمثل برلمانيين ومؤسسات حكومية وبعض الشركات وبعض مؤسسات المجتمع المدني، كما 

 شكلت ثالث عشر منظمة ما يسمى بتحالف الشفافية لمراقبة الصناعات االستخراجية.  
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 إجراءات انضمام اليمن إلى مبادرة الشفافية في الصناعات االستخراجية:

م، بمصفوفة سياسات للمدى القصير 2005دولي إلى الحكومة اليمنية في ديسمبر تقدم البنك ال -

والمتوسط تضمنت اقتراح انضمام اليمن إلى مبادرة الشفافية في الصناعات االستخراجية لتعزيز الشفافية 

 والمساءلة في قطا. النفط والغاز. 

م.  عن سعيها لالنضمام إلى 2006ر عبرت الحكومة اليمنية في أجندة اإلصالحات الوطنية في أكتوب -

 المبادرة، واتخذت بعض اإلجراءات نحو ذلك. 

لجنة مشكلة من وزارات: النفط والخارجية والتخطيط والتجارة؛  -انضمام اليمن إلى المبادرة  -أقرت  -

ك الدولي والمكلفة بدراسة المبادرة اإلجراءات المطلوبة بعد مشاورات داخلية. .  ولقاء مع خبراء من البن

ووكالة التنمية البريطانية؛ وبناء عليه رفعت اللجنة الموضو. إلى مجلس الوزراء. .  الذي بدوره طلب 

 توضيحا حول مدى جدوى االنضمام إلى المبادرة، وكذلك طلب معلومات عن الدول األعضاء. 

اليمن إلى المبادرة، م.  بانضمام 2006التزم رئيس الجمهورية في مؤتمر المانحين لليمن في نوفمبر  -

م أكدت الحكومة هذا االلتزام وتم تحرير مذكرة رسمية بذلك من وزير التخطيط والتعاون 2007وفي بداية 

   الدولي.  

اتخذ البنك الدولي من إجراءات انضمام اليمن إلى المبادرة. .  إجراء مسبق للموافقة على منحة اإلصالح  -

 مليون دوالر.  51المؤسسي بمبلغ 

م.  االنضمام إلى المبادرة، وتم إبالغ البنك 2007في مارس  111أقر مجلس الوزراء بقراره رقم  -

الدولي وصندوق النقد الدولي والوكالة البريطانية للتنمية وبقية المانحين بذلك باإلضافة إلى إرسال صورة عن 

 ذلك إلى سكرتارية المبادرة إلدراج ذلك في موقعها. 

وافق مجلس إدارة المبادرة على قبول اليمن كدولة منفذة "عضو مرشح"، وبناًء   م.2007في أغسطس  -

عليه شكلت وزارة النفط "المجموعة المتعددة ألصحاب المصلحة" كمجلس وطني للمبادرة وأنشئت لها 

سكرتارية مستقلة، وقد حددت مهام المجموعة في مراقبة وتسهيل تنفيذ المبادرة من خالل اتخاذ القرارات 

الشفافية في الصناعات االستخراجية ورقة تجميعية  ؛المتوكل)الالزمة وتوفير الدعم لتنفيذ خطة عمل المبادرة.  

 (. م2013يونيو  20مقدمة لورشة عمل حول أعمال حقوق اإلنسان في األعمال التجارية 

ولية المطلوبة.  م، وباشرت تنفيذ اإلجراءات األ2007انضمت اليمن رسمياً إلى المبادرة في أغسطس  - 

وقد تم تحديد وزارة النفط والمعادن لقيادة هذه الجهود والتعاقد مع خبير دولي للمساعدة في تنفيذ ما يلزم بما في 

 م. 2002ذلك إصدار التقرير األول، والذي كان متوقعاً صدوره في نوفمبر 

لمبادرة، الذي ضم في م، بتشكيل المجلس اليمني ل2010لعام  313أصدرت الحكومة القرار رقم  -

عضواً. . ؛ منهم ثالثة يمثلون كل من وزارات التخطيط والمالية والنفط، وثالثة آخرون يمثلون  12عضويته 

شركات النفط، وممثل عن كل من مكافحة الفساد وجهاز الرقابة والمحاسبة ولجنة التنمية والنفط في مجلس 

ي ينتمون إلى تحالف الشفافية ومراقبة الصناعات النواب، وأخيرا ثالثة من منظمات المجتمع المدن

االستخراجية، وقد مارس المجلس أعماله بسكرتارية مستقلة ودون إطار قانوني حتى صدر في أكتوبر 

 م. 2012
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م، بإنشاء وتنظيم المجلس اليمني للشفافية في 2012أكتوبر  25في  155صدر القرار الجمهوري رقم  -

ذي يحدد األهداف والمهام والمسؤوليات للمجلس اليمني للمبادرة وتنظيم أعماله الصناعات االستخراجية، وال

 وعضويته وإنشاء سكرتاريته. 

م، خطوة رئيسية في تعزيز 2007م وحتى 2005اعتبر البنك الدولي إصدار التقرير األول للفترة  -

طريقة اإلجمالي وبرقم واحد لكافة الشفافية في الصناعات االستخراجية، رغم أنه أورد المدفوعات واإليرادات ب

الشركات النفطية والذي ال يعبر بأي حال عن روح الشفافية التي تحملها المبادرة، ورأى البنك الحاجة 

الستمرار الدعم الحكومي ومتابعة المجلس اليمني حتى يمكن تأسيس حوار بناء مع الشركات ومنظمات 

المبادرة، وقد ساهم الطرفان في تأخيرات رئيسية وساهم التدخل المجتمع المدني في اتخاذ القرارات الخاصة ب

 الحكومي والبنك الدولي لتجاوز االنسداد والوصول إلى تنازالت. 

م، أن اليمن دولة ملتزمة، ثم تم تعليقها مؤقتاً من المبادرة في 2011أعلنت المبادرة الدولية في مارس  -

 م. 2012يونيو  14م، وقد تم رفع هذا التعليق في 2011يونيو 

م، قبل نهاية 2003م و2002بناًء على رفع التعليق طلب مجلس إدارة المبادرة من اليمن إكمال تقارير  -

م.  علماً أنه يفترض إعداد تقرير إنجاز 2013ديسمبر  31م، قبل 2011م و2010م.  وإعداد تقريري 2012

 م. 2012ديسمبر  31م في أقرب وقت وقبل 2011

ز بعد رفع التعليق بالبطء وعدم الثقة بتمثيل المجتمع المدني، وهو ما أدى إلى الخالف اتصف اإلنجا -
 حول اللوائح وبالتالي تأخير االنتخابات حتى التوافق على اللوائح. 

م.  قام مجلس إدارة المبادرة بتعليق عضوية اليمن مرة 2003م و2002نتيجة تأخر إعداد تقريري  -
م.  ما لم ستكون اليمن معرضة 2013، طالبا أن يتم إعداد التقارير قبل نهاية م2013فبراير  26أخرى في 
المتوكل؛ الشفافية في الصناعات االستخراجية ورقة تجميعية مقدمة لورشة عمل حول أعمال حقوق للشطب.  )

 (. م2013يونيو  20اإلنسان في األعمال التجارية 

تدقيق اسمها: )هارت، نرس، لمتد( عينها مجلس  كما صدرت ثالثة تقارير للمطابقة من قبل شركة 

م، 2010مبادرة الشفافية في مجال الصناعات االستخراجية في اليمن، األول منها صدر في أغسطس عام 

م.  شمل األعوام 2013م، والتقرير الثاني صدر في يونيو 2007 -م2006 -م2005شمل المطابقة لألعوام 

م.  ومن 2011م شمل المطابقة لعام 2014ثالث صدر في ابريل م.  والتقرير ال2010 -م2003-م2002

خالل مراجعة التقرير يتضح أن مهمته لم تكن البحث عن وجود شفافية في التقارير والبيانات المقدمة من 

الشركات من خالل فحص دقيق للبيانات ومعرفة أسباب تغير نفط الكلفة والتي ارتفعت في تلك السنوات عن 

سبقت أعوام الدراسة والمطابقة، حيث لم يناقش المستشار مثالً أسباب النقص في حصة الحكومة السنوات التي 

من النفط ولم يناقش التقرير مقدار الضرائب على الشركات، وهل هي متطابقة ونفذت طبقاً لقانون ضرائب 

  م؟.2006الدخل أو ال. .  ولماذا اختفت من الموازنة العامة للدولة ابتداًء من عام 

استفسارات كثيرة كان يجب أن توجه لمعدي التقرير عن هذا النقص الكبير في المعلومات ويمكن القول  

أن التقارير ال تحقق الشيء المأمول منه بخصوص مبادرة الشفافية في مجال الصناعات االستخراجية لألسباب 

 -اآلتية:

المقدمة من كل من الحكومة ومؤسساتها اإلفصاحات غير مكتملة كما تقول الثالثة التقارير للبيانات  -1
 وشركاتها وكذلك من الشركات النفطية. 
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أن المستندات والبيانات المرفقة مع كشف المطابقة والمقدمة من الطرفين غير مكتملة كذلك حسب  -2
 تقرير المستشار نفسه. 

من جانب تشير التقارير إلى وجود أخطاء في تصنيف التدفقات بين الحكومة من جانب والشركات  -3
 آخر.  

أشارت التقارير بأن هناك اختالفات جوهرية تزيد عن النسبة التي حددها المجلس لكي تكون مقبولة  -4
حيث اتضح أن االختالفات تزيد عن تلك النسبة بل أنها تصل في بعض  %5-3إذا كانت تقل عن 

 .  %100المبالغ إلى 
لم تسلم تقاريرها وبياناتها  %67ول إلى في التقرير األ %67أن هناك شركات كثيرة بلغت نسبتها  -5

المالية للمستشار لكي يتأكد من صحة اإلفصاح وعدم وجود فوارق والقيام بعمل المطابقة، وحتى 
 الشركات التي سلمت بياناتها المالية اتضح أنها غير مدققة من محاسب قانوني. .  انظر التقارير. 

خاذ إجراءات ملموسة لمعاقبة الشركات التي لم تلتزم اتضح أن المجلس وكذلك الحكومة لم يقوما بات -6
 بتقديم اإلفصاحات الكاملة أو بياناتها الصحيحة والمراجعة من محاسب قانوني مستقل.  

 



 الشفافية في الصناعات االستخراجية

 

 511صـــــ 

 المبحث الثاني 

 الموارد من الصناعات االستخراجية 

االستخراجية ال بد من  قبل أن ندخل في مناقشة كيفية اإلنفاق للموارد )اإليرادات( المتأتية من الصناعات 

 ( الذي يوضح ذلك: 1معرفة حجم هذه اإليرادات وأنواعها وفيما يأتي جدول رقم: )

 
 ( حجم اإليرادات المحصلة من الصناعات االستخراجية وفق التبويب االقتصادي           1جدول رقم )

 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 المبالغ البيــــــــــــان  

نسبة إيرادات النفط 

 المصدر

 %28 .27 %14 .17 %39 .34 %50 .18 %88 .18 %68 .32 %67 .21 التقديري

 %18 .39 %61 .42 %89 .30 %29 .27 %33 .42 %39 .34 %64 .42 الفعلي

نسبة إيرادات النفط 

 المستهلك محليا  

 %64 .26 %67 .24 %88 .27 %59 .32 %20 .40 %29 .35 %77 .33 التقديري 

 %70 .12 %99 .22 %60 .27 %17 .27 %32 .30 %60 .31 %33 .30 الفعلي

نسبة إيرادات الغاز 

 المستهلك محليا  

 %04 .2 %44 .3 %16 .6 %90 .4 %65 .5 %15 .4 %39 .5 التقديري 

 %49 .1 %53 .1 %72 .1 %49 .1 %96 .0 %03 .1 %90 .0 الفعلي

 نسبة إيرادات الغاز المصدر 
 %64 .2 %44 .3 %81 .5 %46 .3 %00 .0 %00 .0 %00 .0 ي التقدير

 %78 .1 %25 .2 %20 .1 %0 %0 %0 %0 الفعلي

نسبة منح توقيع االتفاقيات 

 النفطية والمعدنية

 %00 .0 %00 .0 %00 .0 %00 .0 %07 .0 %00 .0 %00 .0 التقديري 

 %00 .0 %00 .0 %00 .0 %37 .0 %09 .0 %01 .0 %11 .0 الفعلي

نسبة عمولة االمتياز على 

عمليات االنتاج النفطي 

 والمعدني والغاز

 %32 .1 %43 .1 %41 .1 %62 .1 %72 .1 %49 .1 %46 .1 التقديري 

 %68 .0 %21 .1 %58 .1 %57 .1 %75 .1 %69 .1 %62 .1 الفعلي

نسبة إجمالي اإليرادات 

المتأتية من الصناعات 

 االستخراجية

 %27 .61 %12 .50 %66 .75 %04 .62 %84 .66 %22 .74 %50 .67 التقديري 

 %61 .56 %15 .72 %48 .63 %70 .58 %89 .75 %12 .69 %77 .75 الفعلي

 إجمالي اإليرادات الذاتية
 1,773,900 1,371,054 1,375,395 1,366,804 1,335,873 1,355,755 965,852 التقديري 

 1,917,135 1,709,297 1,774,911 1,278,544 1,979,054 1,414,290 1,434,661 الفعلي

 -يالحظ من الجدول أعاله اآلتي:

 %23. 75، %12. 63، %77. 75أن اإليرادات الفعلية من الصناعات االستخراجية تمثل نسبة  -1
م.  على التوالي، بينما تراجعت 2002م، 2007م،2006من اإليرادات الذاتية الفعلية خالل األعوام 

من اإليرادات الذاتية الفعلية وذلك  %70. 52ل كبير حيث بلغت نسبتها م، بشك2003في عام 
م، وقد 2002نتيجة النخفاض أسعار النفط بعد األزمة المالية العالمية التي حصلت في نهاية عام 

وذلك نتيجة  %61. 56م.  حيث بلغت النسبة 2012كان أكبر انخفاض لهذه اإليرادات في عام 
مليار لاير، والناتج  140بنك المركزي عن السنوات الماضية بمبلغ يزيد عن لزيادة اإليرادات من ال

عن تغير سياسة االقتراض من البنك وكذلك توقف التصدير نتيجة تفجير أنبوب النفط المتكرر، ومن 
على  %23. 75، %77. 75م 2002م، 2006خالل الجدول فإن أعلى نسبة تحققت في عامي 

 التوالي. 
دير عند إعداد الموازنة العامة للدولة فإننا نالحظ تذبذب اإليرادات من الصناعات نتيجة لسوء التق -2

. 67االستخراجية وخاصة عند وضع التقديرات لهذه الموارد من عام إلى آخر، حيث تمثل نسبة 
ثم  %22. 74م بلغت النسبة 2007م.  من اإليرادات الذاتية، وفي عام 2006في عام  50%

م حيث 2011، وقد بلغت أقل نسبة في عام %24. 66م إلى 2002في عام انخفضت هذه النسبة 
 من تقديرات اإليرادات الذاتية.  %12. 50بلغت 

نتيجة لسوء التقدير عند إعداد الموازنة العامة للدولة فإنه يالحظ من الجدول الفارق الكبير بين  -3
أسعار برميل النفط عند تقدير التقديري والفعلي إليرادات الصناعات االستخراجية نتيجة لتخفيض 

م 2006إيرادات الموازنة حيث يتم تسعير برميل النفط بمقدار النصف في بعض األعوام ففي عام 
م.  2012م،2003م،2007من المحصل الفعلي، بينما في األعوام  %32. 53بلغت نسبة التقديرات
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 %15. 100، %33. 112، %34. 102فقد بلغت النسب أعلى من ما تم تحصيله حيث بلغت 
 على التوالي.  

 

 
 

 

في  %2يالحظ من الجدول ضآلة إيرادات الغاز المصدر والمستهلك محلياً حيث ال تزيد النسبة عن  -4
 م. 2012م حتى 2006جميع السنوات من عام 

يالحظ من الجدول الفارق الكبير بين المبالغ التقديرية في الموازنة والمحصل الفعلي من إيرادات  -5
م، 2007م، 2006مستهلك محلياً حيث يصل الفارق إلى أربعة أضعاف وخاصة في األعوام الغاز ال
على التوالي من اإليرادات  %65. 5، %15. 4، %33. 5م.  حيث كانت تمثل نسبة 2002

على التوالي ولم نجد أي  %36. 0، %03. 1، %30. 0الذاتية بينما المحصل الفعلي يمثل نسبته 
 . %1لكبير وهذا يعتبر أقل من مبرر لهذا االختالف ا
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يالحظ من الجدول أن اإليرادات الفعلية من تصدير الغاز تقل عن المبالغ التقديرية في الموازنة بنسبة  -6
م وهذا يظهر بوضوح التالعب الكبير من قبل الشركات 2010تقدر بـثالثة أضعاف في عام 

 المصدرة. 

 

 

لفعلي إليرادات النفط المصدر والتي يصل الفارق فيه تقريباً يالحظ االختالف الكبير بين التقديري وا -7
م.  حيث بلغت نسبة التقديري في عام 2011م، 2002إلى أكثر من النصف وخاصة في عامي 

من إجمالي اإليرادات التقديرية الذاتية وعند التنفيذ الفعلي ارتفعت النسبة إلى  %22. 12م 2002
. 42وكانت اإليرادات الفعلية  %14. 17التقديري  م كانت نسبة2011، وفي عام 33%. 42
م، 2007، أما األعوام التي كان يوجد تقارب بين نسبة التقديري والفعلي فكانت في عام 61%

 م فقط. 2010ويالحظ أن النسبة الوحيدة التي كانت اإليرادات الفعلية أقل من التقديري في عام 
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 توزيعات الموازنة العامة:

الدستور أو القانون نص صريح بتخصيص إي إيرادات معينة أو من مصدر معين لنفقات  ال يوجد في 

معينة وإنما يتم تقدير الموارد العامة للدولة ووضعها في سلة واحدة ثم تخصيص النفقات حسب أولوياتها 

دى تخصيص وحتميتها، وقد تم توجيه خمسة أسئلة موجهه للمختصين في قطا. الموازنة بوزارة المالية حول م

 -مثل هذه الموارد وهذه األسئلة هي :

هل يمكن تحديد كيفية إنفاق اإليرادات الواردة من الصناعات االستخراجية )إيرادات النفط والغاز  -1
 والمعادن( في أنشطة محددة أو قطاعات معينة؟. 

 هل يتم تخصيص إيرادات النفط والغاز لتغطية نفقات معينة؟.  -2
 مبالغ الموردة من النفط والغاز في أي قطا. أنفقت فعلياً؟. هل يمكن التمييز بين ال -3
 كيف يتم تخصيص اإليرادات المقدرة على فصول النفقات وهل هناك أولوية معينة لنفقات معينة؟.  -4
عند تقدير إيرادات الضرائب وفائض أرباح القطا. العام والمختلط وإيرادات الصناعات  -5

 والمعادن( أيهما يتم تخصيصه لفصول النفقات قبل اآلخر؟. االستخراجية )إيرادات النفط والغاز 

م، للحصول على رد من قطا. الموازنة على 1/7/2014لقد انتظرنا حتى يوم الخميس الموافق 

استفساراتنا أعاله لتضمينها في التقرير ولكن مع األسف لم يصلنا أي رد والردود التي كنا نتوقعها لن تزيد أو 

ف نورده في األسس التي يعتمد عليها في توزيع النفقات كون اإلطار المتبع في هذا تنقص شيء من مما سو

 الشأن هو ما أتبعناه في تلك التوزيعات وكان الهدف هو االستئناس برأيهم فقط. 

وعليه فقد اضطررنا على االعتماد في تفسير أولوية توزيع اإليرادات على النفقات على رؤانا وما هو 

لدان العالم وكذلك تبويب النفقات في الموازنة العامة للدولة والتي تبدأ من الباب األول: األجور متبع في معظم ب

والتعويضات حتى الباب الخامس: اكتساب أصول مالية وتسديد الخصوم، وكذلك تبويب اإليرادات الذي يضع 

االستخراجية في الباب الثالث،  إيرادات الضرائب في الباب األول بينما يضع اإليرادات المتأتية من الصناعات

 -ولهذا فإن المنهجية المتبعة في تخصيص اإليرادات لتغطية النفقات تكون حسب التسلسل في السطور اآلتية:

وقد علمتنا التجارب وما نطلع عليه من موازنات معظم بلدان العالم أنه بالفعل ال يوجد تخصيص  

الضريبية وإيرادات فائض األرباح من شركات الدولة ومؤسساتها  إيرادات معينة لنفقات معينة وكون اإليرادات

المملوكة ملكية كلية أو جزئية تعتبر إيرادات ثابتة ومضمونة ومتزايدة عام بعد آخر. .  على عكس اإليرادات 

مياً أو المتأتية من الصناعات االستخراجية التي عادة ما تكون متذبذبة بالزيادة والنقص نتيجة لتغير أسعارها عال

 نضوبها نتيجة لالستخدام. 

ومن هذا المنطلق نعتقد أن المخطط المالي في أي بلد كان بما فيها الجمهورية اليمنية عند تقديراته 

إيرادات ونفقات الموازنة ينظر نظرة مهمة إلى تقدير الموارد المتاحة لديه أو التي يستطيع تحصيلها من كافة 

لحتمية ليتم تغطيتها أوالً ثم ينظر إلى ما فاض ويوزعه على باقي النفقات حسب المصادر ثم ينظر إلى النفقات ا

 أهميتها وحتميتها. 

وإذا سألت أي متخصص في إعداد الموازنات العامة ما هي النفقات الحتمية وكيفية ترتيبها فإنه سوف 

ين تكون لها األولوية الخاصة يجيبك بأن األجور والتعويضات التي تدفع للعاملين في الدولة من مدنيين وعسكري

في تخصيص الموارد ألنه ال يمكن تأخير دفع الرواتب في موعد استحقاقها الن ردة الفعل من هؤالء العاملين 

سوف تكون شديدة وربما تعرض الدولة للخطر على عكس باقي نفقات الموازنة األخرى التي يمكن تأجيلها 

ها أو لمقاولين لها إذا كانت مقابل خدمات، ولهذا نعتقد أنه يجب تغطية لفترة معينة أو تأجيل سدادها للموردين ل

باب األجور والتعويضات من اإليرادات الضريبية وإيرادات فائض األرباح كونه مصدر ثابت ومضمون 

تحصيله كما قلنا سابقا فهناك مواعيد محددة لدفع الضرائب والرسوم طبقاً للقوانين السارية فبند األجور 
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عويضات مهم وضروري ويجب على الدولة أيا كان نظامها المالي توفير السيولة الالزمة ولهذا سوف والت

نفترض هذا االفتراض في هذه الدراسة بأنه يتم تخصيص الموارد المتأتية من الضرائب واإليرادات األخرى 

خرى حسب أهميتها وحتميتها، لتغطية بند األجور والتعويضات وما فاض من هذا الموارد يتم تغطية النفقات األ

وكذلك حسب اعتقاداتنا والتبويب المتبع ألبواب النفقات التي تتبعها وزارة المالية فأنه يأتي في المرتبة الثانية 

النفقات التشغيلية )السلعية، والخدمية( ألهميتها في تشغيل الوحدات اإلدارية بغرض تسيير النشاط وتلبية 

يمكن أن يعمل موظف بدون أن تتوفر له )الكهرباء والقرطاسية والمواصالت الخدمات للمواطن والتي ال 

واالنتقاالت. . . . الخ(، وال شك أن تغطية نفقات هذا الباب سوف تغطى من اإليرادات المتبقية من الموارد 

الضريبية وإيرادات فائض األرباح وإذا لم تكِف هذه اإليرادات فإنه سوف يتم البحث عن مصدر أخر 

إليرادات ومما ال شك فيه أن األنظار سوف تتجه إلى اإليرادات المتأتية من الريع اإليرادات المتأتية من ل

الصناعات االستخراجية لتغطية نفقات هذا الباب، يأتي في المرتبة الثالثة في األهمية لنفقات المنح والدعم 

وازنة العامة للدولة المتاحة في الجمهورية والمنافع االجتماعية وهي نفقات الباب الثالث، وحسب موارد الم

اليمنية فإن نفقات هذا الباب تنقسم إلى نوعين الدعم الممنوح لتغطية فارق السعر في بعض السلع مثل )دعم 

المواد الغذائية، المشتقات النفطية(، أما النو. الثاني من نفقات هذا الباب فهو يتمثل في الدعم الجاري لبعض 

ية التي تقدم خدماتها أو منتجاتها للمواطن بسعر يقل عن التكلفة وكذلك التحويالت التي تعطى المؤسسات الخدم

للمواطنين على شكل دفعات نقدية )الضمان االجتماعي( أو القيام بأنشطة استثمارية من خالل صناديق 

لدولة أو الحكومة متخصصة مثل )الصندوق االجتماعي للتنمية(، وأياً كانت طبيعة نفقات هذا الباب فإن ا

تضطر لتغطية هذه النفقات حتى ولو بالقروض. .  ألن عدم القيام بها قد يخلق اضطرابات سياسية واجتماعية 

وال شك أن تغطية نفقات هذا الباب سوف تكون من اإليرادات الضريبية واإليرادات األخرى، وفي حالة عدم 

ية فانه سوف يتم النظر إلى اإليرادات المتأتية من توفر هذه الموارد كما هو حاصل في الجمهورية اليمن

الصناعات االستخراجية لتغطية نفقات هذا الباب فان لم تكفي هذه الموارد فإن الحكومة سوف تضطر 

 لالقتراض. 

وبعد أن تغطي الحكومة نفقاتها الجارية تبدى التفكير في اإلنفاق الرأسمالي واالستثماري، واإلنفاق الرأسمالي  

ل في نفقات الباب الرابع في الموازنة العامة والمسمى )اكتساب األصول غير المالية(، ويالحظ على نفقات يتمث

هذا الباب أن مصدر الموارد المخصصة له تكون داخلية وخارجية والمصدر الداخلي يكون من اإليرادات 

المنح الخارجية أو القروض. . ؛ المتاحة أمام الحكومة بعد تغطية النفقات الجارية ومصدر خارجي يتمثل في 

وتحدد المشاريع التي سوف ينفق عليه في الموازنة من خالل هذين المصدرين. .  وهكذا فإنه يأتي في المرتبة 

الرابعة من األهمية عند التقدير وهو اكتساب األصول الثابتة من المشاريع مثل الطرق والجسور والمدارس 

اإلنفاق االستثماري ويتمثل في الباب الخامس والمسمى )اكتساب األصول  والمستشفيات الموازنة العامة أما

المالية وسداد الخصوم( فالبعض منه حتمي مثل سداد القروض والبعض منه غير حتمي والمتمثل في المساهمة 

 في رؤوس أموال الشركات والمؤسسات )الدعم الرأسمالي(. 

 

لية في تخصيص الموارد وتقدير النفقات فإن وأياً كان األسلوب المتبع من قبل وزارة الما

هو األسلوب الذي تم توضيحه في السطور السابقة وما يؤكده هو   -في اعتقادنا  -األسلوب المتبع

التسلسل في أبواب الموازنة سواء اإليرادات أو النفقات وهذا ما ساعدنا وشجعنا على اتباعه في 

ة أو الفعلية في الموازنة العامة للدولة حيث انه تخصيص الموارد المتاحة على النفقات المقدر

طبقاً للتبويب الذي تتبعه الحكومة اليمنية ممثلة بوزارة المالية هو الباب األول األجور 

ات والتعويضات، الباب الثاني النفقات التشغيلية )سلعية وخدمية(، الباب الثالث الدعم واإلعان
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ابع اكتساب األصول غير المالية، الباب الخامس اكتساب والمنافع االجتماعية، الباب الر والمنح

 -األصول المالية وتسديد الخصوم كما هو موضح في الجداول اآلتية:

 البيــــــــــــــــان
 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

اإليرادات 

 الذاتية

 526،782 518،576 455،163 395،640 330،134 265،404 256،432 المبلغ إيرادات ضريبية

 48،769 56،131 56،302 61،910 38،539 29،687 26،065 المبلغ إيرادات أخرى

 210،153 85،996 95،539 70،186 74،322 54،418 47،393 المبلغ فوائض أرباح الحكومة

إجمالي اإليرادات الضريبية 

 واإليرادات األخرى
 785،704 660،703 607،004 527،736 442،995 349،509 329،890 المبلغ

 1،086،084 710،351 768،392 848،009 892،879 1،006،246 651،445 المبلغ إيرادات الصناعات االستخراجية

 
 %33 .28 %99 .28 %08 .48 %70 .39 %66 .34 %65 .32 %97 .26 النسبة (يخصم الدعم)

 %100 %77 .90 %31 .96 %100 %100 %100 %100 ةالنسبمغطى من إيرادات ضرائب نفقات األجور 
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 ( توزيع اإليرادات2جدول رقم: )

 عات االستخراجية طبقاً للتبويب االقتصادي للنفقاتالتقديرية المتأتية من الصنا 

 -يالحظ من الجدول األتي:

يالحظ أن وزارة المالية ليس لديها تخطيط مالي سليم حيث أن نسبة الدعم )المشتقات النفطية( غير  -1
( بينما كانت أقل %02. 42م )2010ثابتة خالل سنوات الدراسة فقد بلغت أعلى نسبة مخططة للدعم في عام 

 (. %37. 26م، وبنسبة بلغت )2006نسبة في عام 

 

يالحظ أن نفقات األجور والتعويضات عند تقديرات الموازنة لم يكن لها مجال كبير من اإليرادات  -2
المتأتية من الصناعات االستخراجية، حيث كانت النسبة ضئيلة أو منعدمة وكون نفقات هذا الباب تحظى 

ويات عند المخطط لرصد اإليرادات الضريبية لها وقد تم تقدير نفقاتها من اإليرادات الضريبية واإليرادات بأول

 أخرىوإيرادات  والتعويضات

مغطى من إيرادات الصناعات 

 االستخراجية
 %26 .9 %0 %0 %72 .4 %36 .6 %31 .11 %79 .3 النسبة

نفقات تشغيلية 

)سلعية 

 وخدمية(

مغطى من إيرادات ضرائب 

 أخرىوإيرادات 
 %0 %23 .9 %69 .3 %0 %0 %0 %0 النسبة

عات مغطى من إيرادات الصنا

 االستخراجية
 %52 .56 %45 .42 %70 .37 %04 .37 %98 .32 %79 .26 %78 .29 النسبة

المتبقي من 

نفقات الباب 

الثالث دعم 

والمنافع 

 االجتماعية

مغطى من إيرادات الصناعات 

 االستخراجية
 %88 .5 %92 .25 %23 .14 %54 .18 %52 .17 %48 .13 %58 .15 النسبة

 %88 .75 %0 %11 .41 %16 %0 %0 %0 النسبة مغطى من القروض

نفقات غير 

 مبوبة

مغطى من إيرادات الصناعات 

 االستخراجية
 %0 %63 .2 %0 %0 %08 .3 %32 .2 %03 .3 النسبة

 %100 %89 .42 %100 %100 %0 %0 %0 النسبة مغطى من القروض

نفقات اكتساب 

أصول غير 

 مالية

 %98 .44 %05 .29 %19 .22 %35 .19 %54 .14 %60 .6 %30 .8 النسبة مغطى من المنح

مغطى من إيرادات الصناعات 

 االستخراجية
 %0 %0 %0 %0 %41 .5 %45 .13 %83 .20 النسبة

 %02 .55 %95 .70 %81 .77 %65 .80 %57 .74 %51 .48 %02 .33 النسبة مغطى من القروض
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من اإليرادات المتأتية من  %31. 11م، حيث حصلت على نسبة 2007األخرى فبلغت أعلى نسبة في عام 
 -تالي:(.  والرسم البياني ال2الصناعات االستخراجية وهذا ما يوضحه الجدول رقم: )

  

 

يالحظ من الجدول أن النفقات السلعية عند تخطيط الموازنة كانت تستحوذ على نسب كبيرة جداً من  -3
اإليرادات المتأتية من الصناعات االستخراجية عند التخطيط حيث تمت تغطيت نفقاتها من إيرادات الصناعات 

م، والذي انخفضت النسبة 2011م و2010لسنوات باستثناء عامي .  في بعض ا%100االستخراجية بنسبة 
فيه نتيجة لتغطيتها من إيرادات الضرائب واإليرادات األخرى وكان نصيب هذا الباب من إيرادات الصناعات 

( بينما كانت أقل نسبة في عام %52. 56م.  )2012االستخراجية متفاوتة حيث بلغت أعلى نسبة في عام 
(.  كذلك فإن تغطية نفقاتها من الموارد 2( وهذا ما يوضحه الجدول رقم: )%73. 26ت )م، حيث بلغ2007

 -كانت كما يوضحه الرسم البياني اآلتي:
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يالحظ أن باقي نفقات الباب الثالث والمتمثلة في اإلعانات والدعم، تم تغطيتها بالكامل لألعوام  -4
م.  من إيرادات الصناعات االستخراجية، وقد تفاوتت نسب تغطيتها 2011م، و2002م، و2007م، و2006

(، أما في عام %22. 5م )2012( وأقل نسبة في عام %32. 25م )2011فقد بلغت أعلى نسبة في عام 
م، إلى 2010( مليار لاير، عبارة عن عجز. .  وارتفع العجز في عام 30م، فقد كان المبلغ المتبقي )2003
( مليار 200م حيث بلغ حوالي )2012( مليار، وقد كان أعلى عجز في نفقات هذا الباب في عام 76مبلغ )

(.  أما من حيث مصادر التغطية لتقديرات 2أنظر الجدول رقم: ) -لاير وقد تم تغطية العجز باالقتراض المحلي
 -هذه النفقة فانظر الرسم البياني اآلتي:

 
 

م، 2007م، و2006حظ كذلك أن النفقات غير المبوبة تمت تغطية نفقاتها في األعوام يال -5
(، 2م، بالكامل من اإليرادات المتأتية من الصناعات االستخراجية. .  وهذا ما يوضحه الجدول رقم: )2002و

ت االستخراجية م، فقد تم تغطية جزء من ذلك اإلنفاق من اإليرادات المتأتية من الصناعا2011بينما في عام 
م.  فقد كانت 2012م، و2010م، و2003( مليار كان عجز، كذلك األعوام 14والمبلغ المتبقي وهو بحدود )

 إجمالي نفقاتها المقدرة عجز واضح. 

يالحظ أن التخطيط المالي الذي كانت تتبعه الحكومة كان يتجاهل اإلنفاق الرأسمالي وعدم  -6
محصلة من الصناعات االستخراجية له، فقد كان نصيب هذا القطا. ما تخصيص أي مبالغ كبيرة من الموارد ال

م.  بينما كان نصيبه في 2007( في عام %45. 13م ثم تراجع إلى )2006( في عام %23. 20بين نسبة )
( من إيرادات الصناعات االستخراجية، فيما باقي السنوات لم تقدر أي %41. 5م، ال يزيد عن )2002عام 

م، وهذا يدل على سوء 2012م إلى 2003االستثماري نهائياً في الموازنة العامة لألعوام  مبالغ لألنفاق
التخطيط المالي.  وقد كانت تتم تقديرات نفقات هذا الباب بحسب ما يتم الحصول عليه من معونات ومنح 

ا الباب أنظر خارجية. .  ويغطى الباقي بقروض خارجية أو محلية.  ومن حيث مصادر موارد تغطية نفقات هذ
 -الرسم البياني االتي:
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شراء األصول المالية )المساهمة في رؤوس أموال الشركات( لم يحصل على أي نصيب من  -7
إيرادات الصناعات االستخراجية التقديرية. .  وهذا يدل أن التقديرات كانت سيئة جداً وكان يتم تقدير نفقاته 

 ا من القروض الخارجية أو المحلية. على أساس أنه
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 ( توزيع اإليرادات الفعلية المتأتية من الصناعات االستخراجية 3جدول رقم: )

 طبقاً للتبويب االقتصادي للنفقات

 البيــــــــــــــــان

 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

ية
ات
لذ
 ا
ت
دا
را
إلي
ا

 

 546،454 375،703 454،667 409،553 371،434 315،414 266،396 المبلغ إيرادات ضريبية 

 122،033 34،194 106،616 45،725 37،881 24،259 41،626 المبلغ إيرادات أخرى

فوائض األرباح 

 الحكومة
 163،324 45،034 86،817 72،286 67،117 96،714 36،908 المبلغ

إجمالي اإليرادات 

الضريبية 

 واإليرادات األخرى

 831،811 454،931 648،100 527،564 476،432 436،387 344،930 المبلغ

إيرادات الصناعات 

 االستخراجية
 1،085،227 1،233،250 1،126،712 750،532 1،501،934 977،531 1،087،059 المبلغ

 %88 .58 %39 .43 %60 .49 %11 .52 %55 .50 %10 .41 %90 .27 النسبة نسبة(يخصم الدعم)

ضا
وي
تع
وال
ر 
جو

أل
 ا
ت
قا
نف

ت
 

مغطى من إيرادات 

الضرائب 

 واإليرادات أخرى

 %100 %100 %73 .92 %100 %100 %100 %100 النسبة

مغطى من إيرادات 

الصناعات 

 االستخراجية

 %93 .1 %80 .20 %0 %57 .5 %76 .6 %95 .5 %86 .3 النسبة

 )
ية
دم
خ
 و
ية
لع
س
( 
ية
يل
شغ

 ت
ت
قا
نف

 

مغطى من إيرادات 

 الضرائب وأخرى
 %0 %0 %27 .7 %0 %0 %0 %0 النسبة

مغطى من إيرادات 

الصناعات 

 االستخراجية

 %20 .39 %74 .34 %72 .29 %31 .42 %19 .21 %63 .30 %59 .21 النسبة

مغطى من 

 القروض
 %27 .37 %0 %0 %92 .1 %0 %0 %0 النسبة

ث 
ثال
 ال
ب
با
 ال
ت
قا
نف
ن 
 م
ي
بق
مت
ال

ة 
عي
ما
جت
ال
 ا
فع
نا
لم
وا
م 
ع
د

 

مغطى من إيرادات 

الصناعات 

 ستخراجيةاال

 %0 %07 .1 %58 .15 %0 %06 .12 %49 .13 %56 .10 النسبة

مغطى من 

 القروض
 %100 %66 .92 %0 %100 %0 %0 %0 النسبة

ر 
غي
ت 
قا
نف

ة 
وب
مب

 

مغطى من إيرادات 

الصناعات 

 االستخراجية

 %0 %0 %90 .2 %0 %98 .1 %55 .2 %07 .2 النسبة
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 يالحظ من الجدول ما يلي :

أن اإلنفاق الفعلي لدعم المشتقات النفطية قد استحوذ على النصيب األكبر من إيرادات الصناعات  -1
االستخراجية وهذا البند من النفقات يتأثر باإليرادات فإذا ارتفعت اإليرادات المتأتية من الصناعات االستخراجية 

بنفس النسبة وأكثر، وهذا يوضح الفارق بين الموازنة والحساب الختامي ومن  ارتفعت النفقات في هذا البند
من اإليرادات المتأتية من الصناعات  %27،30م بحدود 2006خالل الجدول نجد أن ما تم تغطيته في عام 

م ارتفا. الدعم حيث بلغ نسبة 2007مليون لاير، بينما يالحظ في عام  303,232االستخراجية وتمثل مبلغ 
مليون لاير وما يالحظ أن  401,745من اإليرادات المتأتية من الصناعات االستخراجية وبمبلغ  10%. 41

م حيث بلغ دعم 2012نسبة هذا البند واصل ارتفاعه من سنة إلى أخرى وقد استحوذ على أعلى نسبة في عام 
مليون  632,355ة وبمبلغ من اإليرادات المتأتية من الصناعات االستخراجي %22. 52المشتقات النفطية 

لاير فقط وهي تمثل أعلى نسبة على الرغم أن أسعار هذه المشتقات ارتفعت على المواطن بنسبة تقارب 
( 2في هذا العام.  وللمزيد أنظر الجدول رقم: ) %20وكان يجب أن ينخفض حجم الدعم إلى أقل من  100%

 في ملحق الجدول في نهاية الدراسة. 
 

 

مغطى من 

 القروض
 %100 %100 %0 %100 %0 %0 %0 النسبة

ر 
غي
ل 
صو

 أ
ب
سا
كت
 ا
ت
قا
نف

ة 
لي
ما

 

 %100 %47 .24 %44 .12 %23 .10 %73 .4 %75 .4 %48 .5 النسبة مغطى من المنح

مغطى من إيرادات 

الصناعات 

 االستخراجية

 %0 %0 %19 .2 %0 %45 .7 %28 .6 %83 .23 النسبة

مغطى من 

 القروض
 %0 %53 .75 %59 .78 %77 .89 %04 .58 %43 .75 %0 النسبة
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لم تستفيد األجور والتعويضات )وهي تمثل الباب األول من أبواب النفقات( من اإليرادات الفعلية  -2
من الصناعات االستخراجية إال بنسبة بسيطة وفي بعض األعوام لم تستفيد منه كون نفقات هذا الباب تغطى 

تعراض البيانات في الجدول نالحظ أن هذا أوالً من اإليرادات الضريبية واإليرادات األخرى ومن خالل اس
م وبمبلغ 2006من اإليرادات الفعلية من الصناعات االستخراجية في عام  %26. 3الباب حصل على نسبة 

من اإليرادات الفعلية من  %35. 5م ارتفعت نسبة االستفادة حيث بلغت 2007مليار لاير فقط وفي عام  42
. 6م حيث بلغت نسبة االستفادة 2002يار لاير، وكذلك ارتفعت في عام مل 52الصناعات االستخراجية وبمبلغ 

مليار لاير، وترجع انخفاض هذه النسبة  102من اإليرادات الفعلية من الصناعات االستخراجية وبمبلغ  76%
نتيجة لتغطية األجور والتعويضات من اإليرادات الضريبية واإليرادات األخرى  %5،57م إلى 2003عام 

م تمت تغطيتها بالكامل من اإليرادات الضريبية 2010نالحظ أن األجور والتعويضات في عام بينما 
مليون  47,126واإليرادات األخرى حيث بلغ الفائض من تلك اإليرادات بعد تغطية المرتبات واألجور مبلغ  

ت االستخراجية حيث م من إيرادات الصناعا2011لاير، ونالحظ أن هذا البند استحوذ على أعلى نسبة في عام 
مليون لاير وهذا  256,426اإليرادات الفعلية من الصناعات االستخراجية وبمبلغ  %20. 20بلغت نسبتها 

بسبب انخفاض تحصيل اإليرادات الضريبية واإليرادات األخرى من اإليرادات النفطية للصناعات 
م 2012، أما عام %30م نسبة 2010االستخراجية حيث يمثل النقص في تحصيل تلك اإليرادات عن عام 

فقط، وعندما نحلل مصادر تمويل األجور والتعويضات نالحظ أنها  %1,33كانت النسبة بسيطة جداً فكانت 
 من عدة مصادر يوضحها الرسم البياني التالي:

 

 

 

ا تمثل نفقات ضرورية لتسيير النفقات التشغيلية )نفقات سلعية وخدمية( وتعتبر معظمها حتمية كونه -3
عمل الحكومة وقد تم تغطية معظم نفقات هذا الباب من اإليرادات المتأتية من الصناعات االستخراجية ومن 

من اإليرادات الفعلية من الصناعات االستخراجية وتمثل مبلغ  %53. 21خالل الجدول نجد أنها حصلت على 
من  %63. 30م فقد ارتفعت نسبة هذا البند إلى 2007عام  م، أما في2006مليون لاير في عام  234,706

مليون لاير وقد تم تغطية هذا اإلنفاق من  233,424اإليرادات الفعلية من الصناعات االستخراجية وتمثل مبلغ 
م فإن اإليرادات الفعلية من الصناعات االستخراجية لم 2003إيرادات الصناعات االستخراجية، أما في عام 
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من  %31. 42مليون لاير فقط وبنسبة  317,573نفاق في هذا البند كامالً وإن ما تم تغطيته مبلغ تغطي اإل
اإليرادات الفعلية من الصناعات االستخراجية والمتبقي من نفقات هذا الباب تمت تغطيته من القروض وبمبلغ 

ائض اإليرادات الضريبية م فقد تم تغطية جزء من هذا الباب من ف2010مليون لاير ، أما في عام  6,204
مليون لاير، وباقي المبلغ تم تغطيته من اإليرادات  47,126وبمبلغ  %27. 7واإليرادات األخرى بما نسبته 

مليون لاير ، أما فيما  334,234وبمبلغ  %72. 23الفعلية من الصناعات االستخراجية حيث بلغت النسبة 
ن اإليرادات الفعلية من الصناعات االستخراجية فقد حصل م فقد تم تغطية نفقاته بالكامل م2011يخص عام 
م فأن 2012من اإليرادات الفعلية من الصناعات االستخراجية، أما فيما يخص عام  %74. 34على نسبة 

إيرادات الصناعات االستخراجية لم تغطي اإلنفاق كامالً لهذا العام حيث بلغت النفقات في هذا الباب مبلغ 
من اإليرادات  %20 .39مليون لاير وبنسبة  425,355 وأن ما تم تغطيته فقط مليون لاير 672,073

 252,712الفعلية من الصناعات االستخراجية وباقي النفقات في هذا الباب تمت تغطيته من القروض وبمبلغ 
 مليون لاير. والرسم البياني يوضح تمويل نفقات هذا الباب. 

 

 
 

ي نفقات الباب الثالث )الدعم والمنح والمنافع االجتماعية( وهي كذلك تمثل نفقات حتمية باق -4
وضرورية ألنها تدفع للضمان االجتماعي أو لألنشطة ذات المنافع االجتماعية وبالنظر إلى الجدول نجد أن 

ات الفعلية المتأتية م تم تغطية نفقات هذا البند بالكامل من اإليراد2010م، 2002م، 2007م، 2006األعوام 
م، فقد تمت تغطية نفقات هذا البند 2012م، 2011م، 2003من الصناعات االستخراجية، أما بالنسبة لألعوام 

 من القروض المحلية كون اإليرادات المتأتية من الصناعات االستخراجية استنفذت بالكامل. 
التشريعية والسلطة القضائية النفقات غير المبوبة ومعظمها نفقات تشغيلية وهي تخص السلطة  -5

من اإليرادات الفعلية من الصناعات  %07. 2وبعض األجهزة األمنية والسيادية فإننا نجد أنها حصلت على 
. 2م إلى 2007م ، و ارتفعت النسبة في عام 2006مليون لاير في عام  22,436االستخراجية والتي بلغت 

م حيث تمت تغطية هذا اإلنفاق لهذه 2010م، 2002مليون لاير وكذلك عامي  24,346وبمبلغ  55%
م فأن 2012م و 2011م و2003السنوات من اإليرادات الفعلية من الصناعات االستخراجية، أما في األعوام 

 إيرادات الصناعات االستخراجية لم تغطي اإلنفاق في هذا البند وإنما تمت تغطيتها من القروض المحلية. 
ات الرأسمالية واالستثمارية )وتشمل البابين الرابع والخامس( وهي يالحظ من الجدول أن النفق -6

نفقات ال تقوم الحكومة باألنفاق عليها إال إذا كان لديها فائض وقد حصلت على نسبة بسيطة من اإليرادات 
 253م الذي تم تغطية نفقات هذا الباب بالكامل وبمبلغ 2006المتأتية من الصناعات االستخراجية باستثناء عام 

من اإليرادات الفعلية المحصلة من الصناعات االستخراجية بينما باقي السنوات كانت  %23. 23مليار وبنسبة 
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من اإليرادات الفعلية من الصناعات االستخراجية في عام  %22. 6تغطية نفقات بسيطة فقد حصل على نسبة 
اإليرادات الفعلية المتأتية من من  %2،13م نسبة 2010وعام  2002في عام  %45. 7م وعلى نسبة 2007

م لم تحصل على أي مبلغ وتم تغطية نفقاتها 2012م /2011م /2003الصناعات االستخراجية بينما األعوام 
 الفعلية من القروض والمنح. 

( سوء إدارة المالية الحكومية باستثناء عام 3وفي المجمل تظهر هذه األرقام الموضحة في الجدول رقم: )

 م. 2006

 رنة بين التوزيع التقديري والفعلي لإليرادات المتأتية من الصناعات االستخراجية:مقا

( 2نتيجة لسوء التقدير عند إعداد الموازنة العامة للدولة فأننا نالحظ االختالف الكبير بين الجدول رقم: )

إليرادات الفعلية المتأتية ( واللذان يوضحان االختالف الكبير في توزيع اإليرادات التقديرية وا3والجدول رقم: )

 من الصناعات االستخراجية وهذا توضيح لهذا االختالف : 

من  %37. 26يالحظ عند إعداد تقديرات نفقات دعم المشتقات النفطية أنها استحوذت على نسبة  -1
د بلغت م وعند توزيع اإليرادات الفعلية لنفس العام فق2006إيرادات الصناعات االستخراجية التقديرية في عام 

من إيرادات الصناعات االستخراجية وبذلك فأن القارئ للبيانات سوف يجد  %30. 27نسبة استحواذها على 
أن نسبة الفارق قليله ولكن عند مالحظة مبالغ تلك النسب فأننا نجد أنها كبيرة، حيث مبلغ التقديري لهذا اإلنفاق 

مليون لاير ، وبذلك  303,232اق لنفس العام مبلغ مليون لاير ، وأن الفعلي لهذا اإلنف 175,712هو مبلغ 
بين التقديري  %61. 72مليار لاير ، وبالتالي فأن نسبة الفارق بالزيادة في حدود  122فأن الفارق في حدود 

م، فأن الفوارق كبيره وخيالية بين التقديرات 2012م، 2011م، 2002والفعلي لنفس العام.  أما األعوام 
م، أما 2002من التقديري في عام  %150مليار لاير وبنسبة  450اإلنفاق حيث بلغ الفارق والفعليات في هذا 

مليار لاير،بينما بلغ الفارق  323عن التقديري وبمبلغ  %160م فقد ارتفعت نسبة الفارق إلى 2011عام 
والرسم ( 2،3م أنظر الجدولين رقم: )2012عن التقديري في عام  %107مليار لاير وبنسبة زيادة  331

 البياني التالي. 

 
 

نالحظ عند تقدير نفقات الباب األول األجور والتعويضات وتوزيع اإليرادات من الصناعات  -2
م حيث كان التقديري 2006في عام  %70االستخراجية عليها أن نسبة الزيادة بين الفعلي والتقديري بلغت 

مليون لاير في الفعلي، وارتفعت في  41,313مليون لاير ومبلغ  24,717غ مليون لاير، مبل 24,717مبلغ 
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مليون لاير  101,543مليون لاير ومبلغ  56,776حيث كان التقديري مبلغ  %73م حيث بلغت 2002عام 
م تم التقدير على أساس أن اإليرادات الضريبية واإليرادات األخرى سوف تقوم 2011في الفعلي، أما في عام 

مليار لاير، ولكن في التنفيذ الفعلي فإننا  61ة المرتبات واألجور بالكامل وأن الفائض سيكون في حدود بتغطي
من نفقات األجور والتعويضات  %64نجد أن اإليرادات الضريبية واإليرادات األخرى لم تغطي إال نسبة 

نفقات أنظر الجدولين رقم: من تلك ال %36وبالتالي فإن إيرادات الصناعات االستخراجية غطت ما نسبته 
 ( والرسم البياني التالي. 2،3)

 

 
 

( في الملحق الخاص بتوزيع الموارد التقديرية طبقاً 2يالحظ من خالل تحليل بيانات الجدول رقم: ) -3
للتوزيع ( في الملحق الخاص بتوزيع الموارد الفعلية طبقاً 3للتوزيع االقتصادي والجدول رقم: )

م، ليتم تغطية جزء 2011م، 2010االقتصادي أن اإليرادات الضريبية سوف تحقق فائض في عامي 
م 2010من النفقات التشغيلية في هذين العامين لكن عند التنفيذ الفعلي نجد أن الفائض تحقق في عام 

األخرى لتغطية  م فإنه لم يتحقق أي فائض في اإليرادات الضريبية واإليرادات2011فقط، أما عام 
 جزء من النفقات التشغيلية كما هو مخطط له أنظر الرسم البياني التالي. 

  



 الشفافية في الصناعات االستخراجية

 

 155صـــــ 

أما فيما يخص المتبقي من نفقات الباب الثالث الدعم والمنافع االجتماعية فإن المالحظ أن نسبة ما  -4
م.  أما 2010م و2002م و2007م و2006ألعوام تم تغطيته من إيرادات الصناعات االستخراجية متقاربة ل

 %54. 12م فقد بلغت نسبة التغطية من هذا المورد عند توزيع اإليرادات التقديرات هي 2003بالنسبة لعام 
وفي جدول توزيع اإليرادات الفعلية نجد أن هذا اإلنفاق لم يتم تغطية من إيرادات الصناعات االستخراجية. .  

فإننا نجد  -وبحسب ما هو موضح في الجدولين  -م 2012م و2011.  أما عامي  وإنما حملته القروض.
 ( والرسم البياني التالي.  3، 2الفارق كبير بين التقديري والفعلي.  أنظر الجدولين رقم: )

 

 مدى استفادة المواطن من اإليرادات المتأتية من الصناعات االستخراجية:

األساسي ألي حكومة من العائدات المتأتية من الصناعات تعتبر استفادة المواطن هو الهدف  

االستخراجية أو من اإليرادات األخرى لكي تتحقق العدالة االجتماعية في توزيع الثروة والدخل.  ومن خالل 

ية دراستنا للبيانات المالية للحكومة سواًء كانت الموازنة التقديرية أو النتائج الفعلية لتنفيذ الموازنة نجد محدود

العائد الذي تحقق للمواطن من تلك العوائد لعدد من األسباب أهمها سوء التخطيط وعدم االهتمام باحتياجات 

( يوضح نصيب المواطن من تلك 4المواطن من الصحة والتعليم والرعاية االجتماعية والجدول التالي رقم: )

 العائدات:
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د المتأتية من الصناعات االستخراجية الفعلية ( يوضح مدى استفادة المواطن من الموار4جدول رقم: )

 . طبق للتوزيع االقتصادي للنفقات

 2012 2011 2010 2003 2002 2007 2006 البيان 

عدد السكان باأللف 

 نسمة
20,590 21,209 21,844 22,492 23,154 23,833 24,527 

اإليرادات  المحصلة 

من الصناعات 

االستخراجية ألف 

 لاير

1,087,059 977,531 1,501,934 750,532 1,126,712 1,233,250 1,085,227 

االستفادة من الدعم 

 لاير
14,730 18,942 35,035 17,657 24,357 22,454 25,998 

االستفادة في األجور 

 والتعويضات / لاير 
2,036 2,743 4,649 1,860 0 10,762 853 

االستفادة في النفقات 

 السلعية / لاير
11,399 14,118 14,571 14,119 14,461 17,976 17,342 

االستفادة في الضمان 

 االجتماعي / لاير
5,573 6,215 8,292 0 7,583 554 0 

االستفادة في 

المشاريع 

 االستثمارية / لاير

16,685 2,896 5,121 0 1,066 0 0 

 

النفط والغاز  من خالل تحليل بيانات الجدول أعاله يالحظ ضئآلت ما يحصل علية المواطن من عائدات

فعند جمع المبالغ التي يمكن قياسها مقارنة مع دول أخرى أو من خالل مقارنة السنوات وبعضها البعض فنجد 

م.  لكن إذا اعتبرنا أن 2003م، بينما كان أسوء عام 2006أن أفضل عائد تحقق للمواطن كان في عام 

م، كذلك 2006المشاريع االستثمارية نجد أن عام  االستفادة الحقيقة تتمثل في اكتساب األصول الثابتة وتحقيق

 كان األفضل ثم تراجعت االستفادة عام بعد آخر حتى انعدمت في السنوات األخيرة.  

 

 كفاءة استخدام الموارد المتأتية من الصناعات االستخراجية:

غل الموارد المتاحة لديها من العيوب البارزة التي تقوم بها وزارة المالية في الجمهورية اليمنية أنها ال تست

بصورة مفيدة، بمعنى أن كفاءة استخدام الموارد غير متوفرة، وشواهد ذلك واضحة وصريحة من خالل 

البيانات الصادرة من الوزارة أو من خالل تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة حول كفاءة ذلك 

 -م ما يلي:2010ابة والمحاسبة في عام االستخدام. .  حيث جاء في تقرير الجهاز المركزي للرق

محدودية اإلصالحات المنفذة في مجال الصناعات االستخراجية في الواقع الفعلي، والتي ظلت في  -أ
معظمها طيلة الفترات السابقة محصورة في الجانب النظري فقط، عالوة على عدم شمولية هذه 

 حقيقية التي يعاني منها هذا القطا.. اإلصالحات بما يكفل تشخيص ومعالجة األسباب والعوامل ال
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عدم سالمة دقة التقدير لكمية وأسعار الغاز المستهلك محلياً، حيث قدرت الكمية المتوقع استهالكها في  -ب

( طن متري بينما بلغت المسحوبات 744,624م بحوالي )2010مشرو. الموازنة العامة للدولة لعام 

ر احتسب سعر الطن المتري في مشرو. الموازنة وفقا ( طن متري من جانب أخ645,604الفعلية )

لألسعار العالمية بينما البيع الفعلي تم بالسعر الرسمي األمر الذي ترتب عليه ظهور نقص في عائدات 

 (. %64(لاير بما نسبته )54,131,223,342مبيعات الغاز المستهلك محلياً بمبلغ )

أسعار النفط خالل السنوات الماضية وإنفاقها بصورة  ضيا. جميع الموارد التي حصلت نتيجة زيادة -ج

مرتجلة وغير مدروسة، حيث كان يمكن تجنيبها في صندوق استثماري سيادي كما عملت معظم الدول 

 المنتجة للنفط والغاز والتي كونت صناديق سيادة من هذه الفوائض. 

م إلى أن عدداً من 2007في موازنة  تشير نسب ومبالغ الوفورات التي حققتها االستخدامات المرصودة -د

الجهات التي حصلت على اعتماد إضافي قد حققت وفورات في موازناتها بنسب كبيرة مقارنة 

باالعتماد اإلضافي المرصود لها، وهو ما يؤكد أن االعتماد اإلضافي لم تكن له ضرورات حتمية كما 

 لم يكن في أضيق الحدود.  

م، فمن خالل 2007اصة بالمجلس التي أوضحت تلك الوفورات في عام كذلك جاء في تقرير اللجنة الخ

مقارنة حجم الوفورات المحققة في عدد من الجهات المستفيدة. .  نسبة إلى قيمة االعتماد اإلضافي نالحظ أن 

الوفورات المحققة على مستوى أبواب االستخدامات المعدلة باالعتماد اإلضافي لتلك الجهات بلغت 

( من إجمالي قيمة االعتماد اإلضافي لها والبالغ %26(لاير وبنسبة )173,522,104,465)

( من إجمالي االعتماد اإلضافي على مستوى الموازنة %75( لاير والذي يمثل )207,327,410,000)

(لاير ، وكذلك فإن قيمة الربط اإلضافي الذي حصلت عليه تلك الجهات 272,330,567,000العامة البالغ )

 ( لاير.  102,004,225,332وقد بلغ ) دون مبرر

 

كما يوضح سوء استخدام تلك الموارد إهدار فوائض إيرادات الصناعات االستخراجية الناتجة عن ارتفا. 

( مليار دوالر حسب الجدول التالي وكان يمكن تجنيبها في صندوق سيادي 12أسعار النفط والتي تقدر بحدود )

 ار دوالر سنوياً يدر إيرادات فعلية ال تقل عن ملي

 

 مالئمة إنفاق اإليرادات المتأتية من الصناعات االستخراجية مع احتياجات المواطنين:

لم نطلع في أدبيات وتعليمات وزارة المالية أو المنشورات الصادرة عنها ما يدل على توجيه واضح إلى 

بفائدة يمكن أن يلمـسوها. .  بمعنى  الوحدات اإلدارية أن يتم تحديد احتياجات المواطنين بصورة تنعكس عليهم

أنه لم يؤخذ ذلك في الحسبان عند تقدير أرقام الموازنة وعند تقدير الموارد وتخصيصها لإلنفاق سواًء من 

الصناعات االستخراجية أو من غيرها. . ؛ حيث اتضح أنه ال يتم وضع احتياجات المواطن في سلم األولويات 

موارد لها يتم االهتمام بتغطية النفقات الحتمية مثل األجور والتعويضات  فعند تقدير النفقات والبحث عن

والنفقات السلعية والخدمية )مثل: القرطاسية، الكهرباء، المحروقات، االتصاالت. . . . . إلخ(، ثم يأتي التفكير 

المواطن أو القيام بعمل بعد ذلك في تغطية المنافع االجتماعية والتي تعتبر من أهم النفقات التي تلبي احتياجات 

مشروعات رأسمالية واستثمارية مثل الطرق والجسور والمستشفيات والتي يستفيد منها المواطن حالياً وفي 

م حدود 2007المستقبل.  وما يدلل على ذلك هو تذبذب النفقات الرأسمالية واالستثمارية التي بلغت في عام 

من إجمالي النفقات مقارنة بعام  %23ر وبنسبة تزيد عن مليون لاير، وبما يعادل مليوني دوال 402,232
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من  %10م.  والتي ال تمثل النفقات الرأسمالية واالستثمارية غير 2012م أو عام 2011م أو عام 2010

إجمالي النفقات مع أن نفقاتهما تمثل نفقات الباب الرابع المتمثل في اكتساب أصول غير مالية من مشاريع مثل 

شفيات ومدارس والتي أصبحت ضرورية ومهمة للمواطن أو دعم الشركات التي تقدم خدمات الطرق والمست

 مثل الكهرباء والمياه والصرف الصحي. . . .  إلخ. 

 

مقارنة المخصصات والتقديرات مع المنفذ الفعلي لما حصل عليه المواطن من إيرادات الصناعات 

 االستخراجية. 

 

 اطن من اإليرادات المتأتية من الصناعات االستخراجية.  ( لتحديد نصيب المو5جدول رقم: )
 1151 1155 1151 1111 1118 1111 البيان

 24,527 23,833 23,154 22,492 21,844 21,209 عدد السكان باأللف نسمة

اإليرادات  

المحصلة من 

الصناعات 

 االستخراجية

اإليرادات 

 مليون

 1,086,084 710,351 786,392 848,009 892,879 1,006,246 تقديري

 1,085,227 1,233,250 1,126,712 750,532 1,501,934 977,531 فعلي

نصيب 

 المواطن

 44,281 29,792 33,964 37,703 40,875 47,264 تقديري

 44,246 51,746 48,662 33,369 86,757 46,093 فعلي

 نفقات  الدعم

 نصيب المواطن  لاير

 12,547 8,640 15,955 14,966 14,166 15,492 تقديري

 25,998 22,454 24,357 17,657 35,035 18,942 فعلي

االستفادة في الضمان 

 االجتماعي

 48,219 43,090 38,369 39,101 34,181 19,502 الحالة / لاير

 2,951 1,834 1,718 1,775 1,624 960 المواطن / لاير

االستفادة في قطاع 

 التعليم

 5,659 22,938 7,258 7,414 17,272 11,853 الطالب/ لاير

 1,231 5,066 1,572 1,630 3,800 2,756 المواطن / لاير

االستفادة في قطاع 

 الصحة
 754 862 1,328 1,566 1,558 1,504 الموطن/لاير

االستفادة في المشاريع 

الرأسمالية 

 واالستثمارية

 0 0 787 0 4,324 2,123 المواطن/لاير

 إجمالي المبالغ التي

 استفاد منها المواطن

 30,934 30,216 29,762 22,628 46,341 26,285 شامل الدعم

 4,936 7,762 5,405 4,971 11,306 7,343 بدون الدعم

 

  -يالحظ على الجدول اآلتي:

والذي يمثل النسبة األكبر من النفقات التي تخصم مباشرة  -حجم مبلغ استفادة المواطن من الدعم  -1
م ومبلغ 2006لاير في عام  2,534تفاوت ما بين مبلغ  -متأتية من الصناعات االستخراجية من اإليرادات ال

م.  هذا بالنسبة لتقديرات الموازنة أما في التنفيذ الفعلي فقد بلغت أقل استفادة في 2010لاير في عام  15,355
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لاير  35,035ت م، حيث بلغ2002لاير وأعلى استفادة حصلت في عام  14,730م، حيث بلغت 2006عام 
لكن هذه االستفادة تشمل األغنياء والفقراء. .  بل أن األغنياء يحصلون على  -أنظر الرسم البياني أدناه  -

 نصيب أكبر من الفقراء ألنهم يملكون سيارات ومزار. ومصانع. . إلخ.  والتي يقدم الدعم لها من الحكومة. 

 

لما يسمى الفقراء تراوحت االستفادة من اإليرادات  نالحظ من الجدول أن الضمان االجتماعي المقدم -2
على مبلغ  -وعددهم ما بين مليون ومليون ونصف  -المتأتية من الصناعات االستخراجية لهؤالء الفقراء 

لاير.  )وقد حلل كثير من  42,037م 2012م، وأعلى مبلغ كان في عام 2007لاير في عام  13,502
من الفقراء الحقيقيين؟ أما الباقي فيستفيد منه شخصيات  %14إال نسبة الباحثين أن هذا المبلغ ال يصل 

ومشايخ. .  حيث يوجد لكل واحد منهم عدد محدد من األسماء يتقاضون مستحقاتهم، ولو تم إعادة التقسيم على 
 عدد السكان فنجد أن نصيب الموطن ضئيل جداً(. 

ية من الصناعات االستخراجية في قطا. يالحظ من الجدول أن المستفيدين من اإليرادات المتأت -3
م، وكان أعلى مبلغ 2012( لاير في عام 1,231التعليم كانت بسيطة جداً، حيث بلغت بالنسبة للمواطن مبلغ )

م، 2011( لاير في عام 22,332م، بينما بلغ أعلى مبلغ بالنسبة للطالب )2011( لاير في عام 5,066هو )
( ضمن الجداول الملحقة 4طال. على تفاصيل هذه المبالغ في الجدول رقم: )أنظر الجدول أعاله، كما يمكنك اإل

 في نهاية الدراسة. 
كذلك كانت االستفادة من اإليرادات المتأتية من الصناعات االستخراجية في قطا. الصحة ضئيل  -4

ما أدنى استفادة م، بين2003( لاير في عام 1,566جداً فقد بلغت أعلى استفادة للمواطن في هذا القطا. مبلغ )
 م، وهذا يعكس سوء التخطيط والتنفيذ للسياسة المالية في اليمن. 2012( لاير في عام 754للمواطن مبلغ )

يعتبر كثير من خبراء المالية العامة أن اإلنفاق الرأسمالي واالستثماري يستفيد منه معظم   -5
االستثمار المفيد وعند تحليلنا للنفقات الفعلية المواطنين ليس الحاليين بل وفي المستقبل. .  ولذلك فهو يعتبر 

للموازنة العامة للدولة نجد أنه لم يستفيد المواطن إال الشيء القليل فقد بلغت أعلى استفادة للمواطن في المشاريع 
م لاير في عام بينما كانت األعوام التي لم يحصل فيها أي استفادة من اإليرادات 2002( في عام 4,324)

 م.  2012م، 2011م، 2003من الصناعات االستخراجية هي األعوام  المتأتية
وفي المجمل فإن استفادة المواطن في قطا. الصحة والتعليم ضئيل جداً في النفقات الفعلية أنظر  -6

 الرسم البياني التالي. 
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الزيادة الفعلية لإليرادات المتأتية من وفي المجمل نجد أن المواطن لم يستفيد من االرتفا. الكبير و -7

الصناعات االستخراجية، حيث نجد أن نصيب المواطن من اإليرادات الفعلية المتأتية من الصناعات 
االستخراجية كان كبير جداً مقارنة بما استفاد من النفقات المخصصة من اإليرادات المتأتية من الصناعات 

 تالي. االستخراجية أنظر الرسم البياني ال

 

أبررراز اإليرررادات المعتمرردة فرري االعتمررادات اإلضررافية، وكيفيررة إنفاقهررا كمررا يرررد طلررب االعتمرراد 

 اإلضافية:

االستمرار في طلب فتح اعتمادات إضافية بالموازنة العامة للدولة سنة تلو أخرى خالل األعوام من 

إيرادات مبيعات النفط الخام نتيجة للزيادة في األسعار العالمية  م.  وتمويل معظمها من2002م وحتى 2001

للنفط الخام والزيادة المتحققة في إيرادات الضرائب مما يؤكد بأن تقديرات الموازنة العامة للدولة يتم إعدادها 

ضافي بصورة غير سليمة دون مراعاة لألسس العلمية المتعارف عليها ويتضح ذلك من خالل فتح االعتماد اإل
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المستمر خالل تلك األعوام وارتفا. نسبته إلى إجمالي تقديرات الموازنة قبل التعديل حيث وصلت في عام 

 (. %73. 37م إلى )2002

 

 ( االعتماد اإلضافي المقدم من الحكومة في شهر أكتوبر من كل عام ونسبته للموازنة. 6جدول رقم: )

 اإلجمالي 1151 1111 1118 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1115 البيان

 10115 181 111 111 118 111 115 581 511 515 1. 11 مليار لاير

  1. 51 11 1. 11 1. 51 8. 11 1. 11 1. 11 1. 58 1. 11 1. 51 من الموازنة %

متوسط سعر الدوالر 
 مقابل  لاير

511 511 581 581 515 511 511 111 11 151  

 510151 50111 111 10111 50111 10115 10115 50111 111 111 111 المبلغ  مليون$

العوائد المتراكمة 
 المقدرة لالستثمار

11 .1 511 .1 511 .1 111 .1 115 .1 815 .1 50111 50151 50118 50811 80511 

 سنوات مختلفة. –المصدر : مجلدات الموازنة العامة، والحساب الختامي 

في االعتماد اإلضافي رغم عدم االحتياج له حسب ما جاء في كما يالحظ أنه يتم رصد بعض المبالغ 

تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وتقارير اللجنة المكلفة بدراسة الحسابات الختامية بمجلس النواب 

وهذا يعني أن وزارة المالية عندما تقرر فتح االعتماد اإلضافي عادة ال يكون ضرورياً وإنما يكون بغرض 

اد المبلغ المرصودة أو الزيادة التي تحققت في اإليرادات والجدول التالي يوضح الجهات التي تحقق فيها استنف

وفر في االعتماد األصلي رغم قيام الوزارة برصد مبالغ لها في االعتماد اإلضافي، الجدول يجعل من  العام  

 م مثاال لتوضيح ذلك. 2002

 م المبالغ بالمليون لاير. 2002ضافي لعام ( سوء توزيع االعتماد اإل7جدول رقم: )

 الباب اسم الجهة
االعتماد 

 قبل التعديل

االعتماد 

 اإلضافي

االعتماد بعد 

 التعديل

االستخدامات 

 الفعلية

الوفر 

 المتحقق

 االعتمادات المركزية
4 64,456 20,000 24,456 64,062 20,335 

3 613,644 534,432 1,142,135 263,122 278,953 

 346 326 1,333 46 1,227 3 اسة مجلس الوزراءرئ

 174 656 230 63 767 3 وزارة الخدمة المدنية

 وزارة الصحة
1 3,033 164 3,252 2,056 1,202 

3 5,373 232 6,212 5,424 722 

 52 213 277 26 251 3 وزارة الكهرباء

 235 366 1,201 136 1,005 3 وزارة المياه والبيئة

 3,246 2,633 5,333 423 5,516 1 والتعليم وزارة التربية
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 137 240 377 45 332 1 وزارة الشئون االجتماعية

 32 133 225 21 203 1 جامعة عمران

 217 3,341 3,552 525 3,032 3 وزارة الزراعة

 402 2,427 2,235 756 2,133 3 وزارة اإلعالم

 10 7,343 7,434 1,156 6,272 1 جامعة صنعاء

 572 4,233 5,471 1,562 3,303 1 نجامعة عد

 170 2,073 2,243 462 1,775 1 جامعة تعز

 120 2,151 2,271 233 1,372 1 جامعة حضرموت

 32 1,131 1,223 147 1,075 1 جامعة إب

 47 1,570 1,617 234 1,367 1 جامعة الحديدة

 307,142 377,732 1,224,355 560,315 724,020 اإلجمـــــــــــــــالي

 م. 2002المصدر: تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لعام 

 

م فقد أشار الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في تقريره السنوي عن الحسابات 2007أما بالنسبة لعام 

م إلى أنه من خالل دراسة وتحليل المؤشرات المتعلقة باالستخدامات المرصودة في 2007الختامية لعام 

م للجهات التي حصلت على اعتماد إضافي نجد أن عدداً من تلك الجهات قد حققت وفورات في 2007ة موازن

موازناتها تصل إلى نسب كبيرة مقارنة باالعتماد اإلضافي المرصود لها وهو ما يشير إلى أن هناك إمكانية 

 . لتجنب اللجوء إلى االعتماد اإلضافي حيث لم تكن تلك اإلضافات في أضيق الحدود

ومن المؤشرات لعدم سالمة ودقة مبررات طلب فتح االعتماد اإلضافي حجم الوفورات المحققة في  -
عدد من الجهات المستفيدة نسبة إلى قيمة الربط اإلضافي. .  حيث بلغت جملة الوفورات على مستوى أبواب 

( من %26وبنسبة )( لاير 173,522,104,465االستخدامات المعدلة باالعتماد اإلضافي لتلك الجهات )
( من إجمالي االعتماد %75( لاير والذي يمثل )207,327,410,000إجمالي قيمة الربط اإلضافي )

( لاير وبذلك فإن قيمة الربط اإلضافي 272,330,567,000اإلضافي على مستوى الموازنة العامة البالغ )
، مما يدل على عدم صحة ( لاير102,004,225,332الذي حصلت عليه تلك الجهات دون مبرر مبلغ )

وسالمة الربط اإلضافي ومبررات طلبه لتلك الجهات. .  الجدول التالي يوضح تفاصيل البيانات على مستوى 
 الجهات:
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 م المبالغ بالمليون لاير. 2007( يوضح سوء توزيع االعتماد اإلضافي لعام 2جدول رقم: )

 الباب اسم الجهة
االعتماد 

 قبل التعديل

االعتماد 

 إلضافيا

االعتماد بعد 

 التعديل

االستخدامات 

 الفعلية

الوفر 

 المتحقق

 االعتمادات المركزية

1 73,750 33,000 112,750 32,772 73,372 

2 155,230 26,022 121,312 143,047 32,272 

3 337,523 20,130 477,713 470,343 7,365 

 33,374 31,566 64,333 53,306 11,033 4 وزارة الدفا.

 21 3,137 3,272 1,400 7,272 3 وزارة التعليم العالي

 6,100 3,043 3,143 5,600 3,543 1 وزارة التربية والتعليم

 3,424 3,345 12,223 523 12,306 4 وزارة التعليم الفني

 3,364 13,473 23,437 1,003 22,434 5 وزارة المياه والبيئة

 وزارة الداخلية

 

3 2,226 2,012 4,232 3,525 713 

4 3,336 4,264 7,600 7,341 253 

 173,522 723,657 303,246 207,327 701,313 اإلجمـــــــــــــــــالي

 م. 2007المصدر: تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لعام 

 الجهات التي استفادت من االعتماد اإلضافي:

و القطاعات االقتصادية نجد أنه لم يوز. بين عند توزيع االعتماد اإلضافي على الجهات الحكومية أ

الجهات طبقاً لتوزيع النفقات في الموازنة العامة حتى يقال إن هذا اإليراد الذي تحصلت عليه الحكومة زيادة 

عن اإليرادات التي تم تقديرها وز. بعدالة بين الجهات الحكومية. .  الجدول التالي يوضح عدم وجود العدالة. .  

 ذ قطا. الدفا. واألمن على أكبر نصيب من االعتماد اإلضافي خالل سنوات الدراسة:حيث استحو

 ( توزيع القطاعات التي استفادة من االعتماد اإلضافي3جدول رقم: )

 1151 1118 1111 1111 الجهات

 صفر صفر 32,405 42,104 الدفاع

 صفر صفر 7,732 14,625 الداخلية

 رصف صفر 11,340 23,577 شركة صافر

 220,300 502,230 71,435 153,651 دعم المشتقات والصناديق
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 66,425 22,123 7,757 7,342 الفوائد

 صفر صفر صفر 51,330 األشغال

 صفر 4,320 7,553 3,311 قطاع التعليم

 صفر صفر 11,340 صفر فورق ضريبة

 صفر 337 صفر 725 الصحة

 صفر 36,540 40,000 صفر إكرامية رمضان

 صفر صفر 7,477 صفر والمياه الكهرباء

 صفر 33,454 صفر صفر زيادة األجور

 صفر 25,324 20,732 71,262 باقي الجهات

م تم 2010ال يوجد تخصيص لالعتماد اإلضافي حسب الجهات. .  وإنما حسب األبواب فقط، وفي عام 

 عام. تخصيص االعتماد اإلضافي لكل من دعم المشتقات النفطية وكذلك فوائد الدين ال

 

 تضارب البيانات :

تضارب البيانات والمعلومات المتعلقة بإنفاق اإليرادات المتأتية من الصناعات االستخراجية.  هناك  

تضارب بيانات من خالل مقارنة البيانات التقديرية مع التنفيذ الفعلي وقد تصل الفوارق في بعض األحيان إلى 

 (. 10الضعف ال حظ الجدول رقم: )

 ( يوضح تضارب بيانات الموازنة والتنفيذ افعلي األرقام بالمليون لاير10: )جدول رقم

 2012 2011 2010 2003 2002 2007 2006 البيــــــــان

النفط 

 المصدر

 484,000 234,996 330,000 252,876 252,204 443,091 209,319 تقديري

 751,044 728,287 548,320 348,882 837,711 486,350 611,801 فعلي

نسبة التغير 

 )االختالف(
192% 9. 8% 232% 38% 66% 210% 55% 

النفط 

 المستهلك

 472,500 338,250 240,547 445,462 537,087 478,416 326,146 تقديري

 243,540 393,052 489,873 347,350 600,007 446,977 435,065 فعلي

نسبة التغير 

 )االختالف(
33. 4% -6. 6% 11. 7% -22% 104% 16% -48. 5% 

 36,249 47,148 84,745 67,004 75,417 56,245 52,045 تقديريالغاز 
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 28,556 26,195 30,613 19,072 19,005 14,503 12,953 فعلي المستهلك

نسبة التغير 

 )االختالف(
-75% -74% -74. 8% -71. 5% -63. 9% -44. 5% -21% 

دعم 

 المشتقات

 307,728 205,922 369,410 336,646 309,442 328,568 175,718 تقديري

 638,955 535,138 558,888 391,134 759,294 401,745 303,298 فعلي

نسبة التغير 

 )االختالف(
72. 6% 22% 145% 16% 51% 82. 9% 108% 

  

 
 

من المالحظ أن التقديرات كلها كانت خاطئة وهذا يدل على تضارب البيانات وأن مصدر المعلومات التي 

كانت تبنى عليها تقديرات الموازنة كانت خاطئة وغير صحيحة وعند التنفيذ يحصل التالعب من قبل الشركات 

المنتجة وتالعب آخر من قبل الحكومة نفسها بإدخال نفقات أخرى ضمن نفقات الدعم وهي تخص نفقات أخرى 

 ليس لها عالقة بالدعم. 

ينخفض كلما ارتفعت أسعار هذه المادة على المواطن كما يالحظ أن إيرادات الغاز المستهلك محلياً  

 13م كانت اإليرادات تقريباً 2006( لاير للدبة في عام 400فحينما كانت دبة الغاز تسعر على المواطن بمبلغ)

ارتفعت  %230م بزيادة تبلغ 2012( لاير للدبة في عام 1500مليار لاير، وعندما ارتفعت أسعارها إلى )

فقط فهل هذه الزيادة ناتجة عن رفع السعر أم عن  %100مليار لاير فقط وبزيادة تمثل  26اإليرادات إلى 

زيادة عدد المستهلكين.  وكذلك قيمة الدعم نجد أنه كلما رفعت أسعار المشتقات على المواطن يرتفع حجم الدعم 

م  2010عام  عن %100م تم رفع أسعار المشتقات النفطية على المواطن بنسبة 2012الحظ مثالً عام 

 م وهذا يدل على حجم الفساد في هذه الموارد.  2010وارتفع الدعم بنسبة كبيرة جداً عن عام 

كذلك نجد أن هناك تضارب في البيانات من خالل وجود اختالفات في البيانات المقدمة من الحكومة  

عدم صحة البيانات التي تقدمها  مقارنة بالبيانات المقدمة من الشركات اإلنتاجية وهذا يدل داللة واضحة على

الشركات للجانب الحكومي وأن الجانب الحكومي يفتقد إلى الرقابة الكاملة على إنتاج النفط والغاز حيث جاء في 
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تقرير االستشاري المعين من مجلس الشفافية اليمني لمراجعة البيانات المقدمة من الشركة أن المسلم له من 

وأن النسبة الباقية لم يسلمو نماذج اإلفصاح موقعة منهم  %33لشركة ال تزيد عن نماذج اإلفصاح الموقعة من ا

 (. 20)تقرير المستشار القانوني ص 

كما اتضح أن معظم الشركات لم تسلم المستشار بيانات مالية مدققة من محاسب قانوني كما تقتضي 

معظمها شركات  %67قانوني تمثل نسبة مبادرة الشفافية وكانت الشركات الرافضة تسليم بياناتها من محاسب 

شركات وهذا  2أجنبية ألن شركتين تابعة للحكومة ضمن األربع الملتزمة والتي سلمت بيانات مدققة الرافضات 

 التي رفضت تسليم بياناتها المالية االختالف في األرقام كما يلي:  %20يعني أن النسبة التي للشركات األجنبية 

 رب في البيانات بين الحكومة والشركات المنتجة. ( التضا11جدول رقم: )

 البيــــــــــــان
1111 1111 1111 

 بيانات الشركات بيانات حكومية بيانات الشركات بيانات حكومية بيانات الشركات بيانات حكومية

 110110111 1101510111 1101110111 1108110111 1101110511 1101180115 النفط الخام / المصافي

 101110111 101110111 501110111 501110111 501150111 501850111 قيمة النفط /ألف دوالر

 50111 ــ ــ ــ 10111 50111 منح اإلنتاج /ألف دوالر

ضرائب الشركات/ألف 

 دوالر
50811 50111 50158 50118 10111 10151 

 150111 150111 110811 110111 110515 110111 رسوم التعرفة / ألف دوالر

 المصدر: تقرير االستشاري المعين من مجلس الشفافية للصناعات االستخراجية

ويالحظ عدم معرفة الحكومة بصورة دقيقة لحصيلتها من النفط من خالل المؤسسة اليمنية العامة للنفط 

ات دقيقة والغاز حسب ما جاء في تقرير االستشاري حيث أن المؤسسة دائرة التسويق ليس لديها أية إحصائي

عن كل صفقة وإنما على أسعار شهرياً وبيانات شهرية كذلك صعوبة الحصول على التدفقات النقدية والتسويات 

 بين المؤسسة والشركات األجنبية. 

مصادقة على بياناتها من المدقق الخارجي  %33شركة وبنسبة  12كذلك هناك أربع شركات من أصل 

 تحفظ من قبل المحاسب القانوني لها. والشركات التي سلمت حساباتها يوجد 
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 المبحث الثالث

 مواطن الفساد في إنفاق اإليرادات المتأتية من الصناعات االستخراجية

يظن كثير من عامة الشعب وحتى بعض المتعلمين بما فيهم المتخصصين بأن الفساد في اليمن ال يشمل  

الكثير منهم أن الفساد في هذا القطا. يبدأ من قبل إال المبالغ الموجودة في الموازنة العامة وال يعرف 

االستكشاف وأثناء الحفر وبعد استخراج النفط والغاز والدليل على ذلك تعديل بعض االتفاقيات لصالح الشركات 

لكالً من النفط والغاز مقابل عموالت يحصل عليها المسئولين وتعتبر اتفاقية الغاز المسال من أكثر االتفاقيات 

في العالم حيث تنازل الموقعين على االتفاقية والموافقين عليها على حق الشعب في نصيبه من هذا الغاز فساد 

فلم يتم تحديد نسبة اليمن كما ُتحدد في اتفاقيات النفط السابقة وإنما دخلت اليمن بنسبة برأس المال وهي نسبة 

صلت على النسبة األعظم وال أي مبالغ الن ( بينما لم تدفع الشركات الخارجية التي ح%5. 16ضئيلة تمثل )

الغاز كان موجود في حقول مأرب وتم اكتشافه وتخزينه أثناء ما كانت شركة هنت تستخرج النفط أما تكاليف 

خطوط النقل فقد تم الحصول عليها من بعض البنوك والدول كقروض تدفع عليها فوائد وبعد أن تم بيع الغاز 

من القيمة الحقيقية ألسعاره  %15ليمنية بالكامل تم عقد صفقة بيعة بأسعار ال تمثل الذي كانت تملكه الحكومة ا

في السوق العالمية وتم تحديده كأعلى سعر وال يجوز تجاوزه مهما بلغت األسعار العالمية وكذلك تم منح 

أن يتم تحديد الشركة إعفاء ضريبي غير منطقي بدفع مبلغ مقطو. وهذا ال يحصل في أي دوله من دول العالم 

م نجد أن 2011مبلغ الضريبة بمبلغ مقطو. ومن خالل البيانات المالية المتاحة والمنشورة عن عائدات عام 

 من صافي أرباحها.  %35بينما باقي الشركات تدفع  %5الضريبة ال تمثل حتى 

يتم أخذه قبل وهكذا فأن الفساد في قطا. الصناعات االستخراجية يمثل نوعين من الفساد األول فساد 

دخول المبالغ الموازنة ثم فساد أخر للمبلغ المتبقي الذي يدخل الموازنة وهكذا نجد أن المبلغ الذي تم توريده 

فساد دعم المشتقات النفطية والذي يمثل أرقام وهمية وغير  –لحساب الحكومة يوجد الفساد فيه عدة مراحل 

ن التقديري في الموازنة والفعلي في الحساب الختامي يتم إنفاقه ثم حقيقية كذلك فان الزيادة الناتجة عن الفارق بي

تقدم الحكومة طلب في البرلمان اعتماده بعد إنفاقه وهذا ما يتمثل في طلب االعتماد اإلضافي ومن خالل 

 12م بلغ بحدود 2010 -م2001( يالحظ أن حجم االعتماد اإلضافي خالل السنوات من 6الجدول رقم: )

ر وكان بإمكان الحكومة أن تضعه في صندوق سيادي يدر دخالً للحكومة في هذه األيام الصعبة التي مليار دوال

 تعانيها الحكومة من شحت الموارد المالية. 

:عدم الشفافية والوضوح في إجراءات احتساب كمية النفط  الفساد في احتساب الضريبة -1
من قبل الجهات ذات العالقة ) وزارة النفط_ وزارة  المعادلة لضرائب الدخل المستحقة على الشركات النفطية

المالية_ مصلحة الضرائب(، كما أن تسليم تلك الضرائب المفروضة على الشركات النفطية )عينا( يتسبب في 
عدم إظهار حصة الدولة من النفط الخام على حقيقته وكونه يتضمن ما يعادل ضرائب الدخل المستحقة على 

 م. 2002رير اللجنة الخاصة بمراجعة الحساب الختامي لعام الشركات النفطية.  تق

 

 : ارتفاع نفط الكلفة -2

ارتفا. نفط الكلفة بصورة مخيفة في السنوات األخيرة مع أنه من المفروض أن يتراجع، فقد ارتفع من  

 %14م كما ارتفع معدل نفط الكلفة إلى اإلنتاج من 2002دوالر عام  5. 16م إلى 2001( دوالر عام 3)

عام  $6. 36لنفس الفترة، مع العلم أن هذه النسبة كان يجب أن تتراجع مع ارتفا. السعر مابين  %5. 22إلى 
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م، وتملك اليمن حقل مأرب والجوف وانعدام نفط الكلفة في 2002للبرميل عام  $100م إلى أكثر من 2004

ى الحكومة التحرك سريعاً لتخفيض تلك هذا الحقل.  وهذا يعني أن هناك تالعب وإهدار للموارد النفطية.  وعل

الكلفة إلى ما كانت عليه كون هذه الزيادة ذهبت لشركات معروفه يملكها أشخاص من أقارب النظام أو في 

السلطة أو على عالقة بالنظام، وهذا اإلجراء سوف يوفر للحكومة أكثر من مليار دوالر سنويا.  ولم يحصل 

فط الكلفة يرتفع من عام إلى آخر دون أن تحرك الحكومة ساكنا ومراجعة شيء جديد في هذا الشأن فال زال ن

 النهب المنظم لموارد الدولة وثروتها أنظر الرسم البياني التالي.  

  

 

 

  الفساد في نفقات دعم المشتقات : -3
ين والخبراء أن هذا الدعم يكتنفه تزايد اإلنفاق على دعم المشتقات عام بعد أخر ويجمع كثير من المحلل

الكثير من الغموض والتالعب وانه عبارة عن مكان امن للفاسدين، واألرقام تؤيد مثل هذا التحليل فالرسم البيان 

التالي يوضح تصاعد حجم هذا الدعم عام بعد عام كما انه يوجد تناقض في حسابات الحكومة بالنسبة لدعم 

يسجل كإيراد مع إن المفروض أن يسجل نفقات كدعم، ثم يسجل كإيراد ألنه  المشتقات فهو يسجل نفقات وال

يعبر عن الفارق بين السعر الذي يدفعه المواطن وبين التكلفة، وأن معالجة هذه المشكلة أصبح من األمور 

ل ، وفيما يلي خالصة لمعالجة تلك المشكلة، ولقد اتضح من خالالملحة التي سوف تكون على طاولة الحكومة

من تلك التكلفة، كما اتضح  %30دراسة أن هناك مبالغة في تحديد تكلفة إنتاج المشتقات وبنسبة قد تصل إلى 

من هذا الدعم، والباقي يذهب كما تقول البيانات للمواطن والمصانع وهذا كالم  %26أن الكهرباء تحصل على 

ل الحكومة أن الديزل يحوز على النصيب تكذبه بيانات حكومية أخرى لنفس الجهات أو لجهات أخرى، كما تقو

والمازوت والكيروسين والتربيان والغاز  %20، بينما نصيب البنزين من الدعم يمثل %60األكبر بنسبة 

من  %20من الديزل يتهرب للخارج، و  %60ومن خالل الدراسات التي قمنا بها اتضح أن  %20المنزلي

 ين والتربيان والغاز المنزلي تستفيد منه جهات ليست مستحقة للدعممادة البنزين، وأن الدعم في مادتي الكيروس

وعلية فان المعالجة تقتضي السرعة في رفع الدعم مع توفير الطاقة الكهربائية بالغاز ودعم المزارعين عن 

طريق شراء منتجاتهم من الحكومة بأسعار تغطي التكلفة وتحقق لهم هامش ربح واستهالكهم من الديزل ال 

 من إجمالي استهالك الديزل.   %5إال  يمثل
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 الفساد في إيرادات الغاز المسال المصدر: -1

يتفق الجميع أن هناك فساد في اتفاقية الغاز المسال، وأن حجم الفساد في هذه الصفقة كبير جداً وقد ناقشنا 

لجميع متفق أو يعتقد أن قيمة مليون وحدة حرارية هذا الموضو. نحن وغيرنا في أكثر من ندوة عقدت، وكان ا

( دوالر تدخل إلى خزينة الدولة مباشرة وكان االنتقاد للدولة أن السعر 3التي تم االتفاق عليها والبالغة )

م 2011منخفض لكن من خالل اطالعنا على البيانات المنشورة في إحصائية النفط والغاز والمعادن لعام 

( سنت 51( دوالر وما تحصله نسبة بسيطة جداً تقدر )3تحصل حتى هذا المبلغ ) اتضح أن الحكومة ال

للمليون وحده حرارية وهذا يدل أنه تم بيع الغاز مجاناً للشركات المشاركة وما تحصل عليه الدولة يمثل في 

 تصادية.  حصتها في رأس المال فقط والتي دفعت من خزينة الدولة والجدول التالي يوضح هذه الكارثة االق

 ( 12جدول)

 يوضح نتائج بيانات شركة الغاز المصدر وخسارة اليمن طبقاً لالتفاقيات األخرى

 الكمية المصدرة البيان

 القيمة  ألف دوالر

 المالحظات
 حسب العقد

حسب السعر 

 العالمي

الفارق يمثل 

 خسارة

رميل على تم تحويل الطن المتري إلى ب   111. 50188 108110111 بالطن المتري

. 55أساس القياسات العالمية  الذي يعادل 

 برميل للطن 88

المعادل بالبرميل  ألف 

 برميل
850111 50188 .111 10115 .111 10111 .111 

 1150111 1150111 111. 11  %1اإلتاوة 
 %1اإلتاوات في العالم لمثل هذا االتفاق 

 من مجمل اإليراد. 

  101110111 801110511 501110818  الفائض من اإليراد

تكلفة التشغيل حسب 

 االتفاق مبلغ مقطوع
 115 .151 1510181  

حسب المعايير المحاسبية وتشمل اإلهالك 

 وليست مبلغ مقطوع. 

 غير محددة ألي استرداد وتعتبر مبلغ وهمي  صفر 111. 511  تكلفة االسترداد

 مر اإلنتاجي لألصول الثابتة. حسب الع  صفر 111. 118  الكلفة الرأسمالية  المستردة

الفائض بعد استبعاد 

 التكلفة
 1150151 801110151   

 101810151 101810151   %11حصة اليمن 

حصة اليمن طبقا  لالتفاقيات السابقة عن 

النفط والغاز وهي اقل نسبة الن النسب تزيد 

 كلما زاد اإلنتاج من الحقول

حصة شركة الغاز 

 المسال
 1150151 101110111   

ضريبة الدخل  مبلغ 

 مقطوع حسب االتفاق
 10851 501110111 501110188 

من صافي   %11حسب القانون بواقع 

دخل الشركة وما ينطبق على شركات النفط 

 األخرى. 
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   501150111 1110111  الدخل بعد الضرائب يوزع:

 %11. 51الشركة اليمنية 

 %1التأمينات االجتماعية 
 5150111 

1150111 

110111 
1110118  

   501110881 1110111  الشركاء األجانب

 101550111 101110118 5150111  خسارة اليمن
سبعة مليار دوالر ومائتان واحد عشر 

 مليون وأربعمائة، وزارةة ألف  دوالر

 م، والتحليل من قبل الباحث. .  1155( لعام 55مصدر البيانات: نشرة إحصاءات النفط والغاز والمعادن،وزارة النفط والمعادن، اليمن،العدد)

 ومن الجدول أعاله يالحظ ما يلي:

( مليون دوالر يتمثل في تكلفة خط التصدير من موقع اإلنتاج إلى ميناء 4,500أن رأس المال والبالغ ) -1
لم يدفعوا التصدير وكذلك محطة المعالجة في الميناء.  كما تشمل قيمة الناقالت بمعنى أن الشركاء األجانب 

قيمة الغاز المخزن في باطن األرض وسلم لهم مجاناً هدية من حكومة اليمن رغم أنها دفعت التكلفة لشركة 
 هنت عند حفر تلك اآلبار. 

أن الناقالت التي تم شرائها تنقل للمشتريين إلى بالدهم مجاناً وهذا لم يحصل في العالم وتأخذ الشركات  -2
بها، فمن يأخذ إيجار النقل ولماذا ال يسجل ضمن اإليرادات، بينما يتم خصم األجنبية إيجار الناقالت لحسا

 مبلغ من إيرادات قيمة الغاز إهالك لهذه الناقالت وهذا يعني خسارة مزدوجة.  
من اإليرادات  %50تم منح الشركات األجنبية مبالغ مقطوعة لكل من: تكلفة التشغيل تخصم الشركات  -3

مقطو. وهذا لم اسمع به في العالم أن التكلفة تكون مبلغ مقطو. حتى أنها  مقابل تكاليف تشغيل كمبلغ
محرمة شرعاً)ألنها تدخل ضمن بيع الغرر(، فتكلفة التشغيل حسب معايير محاسبية والمعايير العالمية 
تحسب طبقا لإلنفاق الفعلي الذي تم خالل السنة وهذا األسلوب المتبع يعتبر اختالس مالي وسرقة واضحة 

 ال توجد أية شفافية أو نزاهة في هذا الموضو. نهائياً بل فساد واضح. و
من تكلفة المشرو.  %10( مليون دوالر بواقع 465خصمت الشركات األجنبية مبلغ ) تكلفة االسترداد

م مع أن الشركة تقول أن المشرو. سوف يستمر ثالثون عام ولهذا فأن اإلهالك السنوي 2011في عام 
 ير إذا تم احتسابه طبقاً لعمره أإنتاجي. أقل من ذلك بكث

: أي ضريبة دخل تخصم من صافي األرباح ألي شركة أو تاجر حسب النسب الضريبية المقررة الضريبة
في القوانين المحلية وهذه قاعدة من قواعد فرض الضريبة في جميع دول العالم ويالحظ أن الشركة لو 

مني حتى في ظل اتفاقية الغاز المجحفة فإن مبلغ الضريبة دفعت الضريبة حسب قانون ضرائب الدخل الي
مليون دوالر أي ضعف حصة اليمن من الغاز والمبلغ المقطو.  300الواجب سداده للحكومة ال يقل عن 

من صافي اإلرباح حتى باألسعار المسروقة الحظ المبلغ في  %1الذي حصلت عليه اليمن ال يمثل إال 
 (.  12الجدول رقم: )

لم يتم إدراج تكلفة الحفر التي تعتبر ملك للجانب اليمني وتقدر تكلفتها بمبلغ يزيد عن خمسة مليار  لماذا
م على دفع أكثر من سبعة 1332دوالر، وكانت شركة أرنوا قد التزمت عند المفاوضات مع اليمن في عام 

الغاز المنزلي في المدن مليار دوالر )تكلفة المشرو. كامال على حساب الشركة وكذلك عمل شبكة لتوزيع 
 اليمنية كان سوف يكلف ملياري دوالر(، فلماذا لم تدرج تكلفة حفر اآلبار ضمن تكلفة المشرو..  

إذا قدرت خسارة اليمن حسب األسعار العالمية وتوزيع الحصص الرأسمالية والضرائب واإلتاوات فإنها 
شر مليون وأربعمائة وثالثة ألف دوالر ( سبعة مليار دوالر ومائتان وإحدى ع7,211,403,000تبلغ )

 حق اليمن في الغاز الذي يعتبر ملك لليمن بالكامل. 
من خالل دراسة لجنة مجلس النواب المكلفة بدراسة الحساب الختامي تبين استمرار العديد من وحدات  -4

البنك المركزي الجهاز اإلداري المشمولة بنظام الموازنة العامة للدولة بفتح حسابات جارية)خاصة( لدى 

بعضها باللاير، والبعض األخر بالدوالر األمريكي، والصرف منها مقابل أنشطة وأغراض معظمها 

مرصود لها اعتمادات في موازنة تلك الوحدات،بالمخالفة للدستور والقانون المالي والئحته التنفيذية، والتي 

ال بالقانون، ومن أهم الحسابات التي ال تجيز تجنيب أي نو. من اإليرادات لمواجهة أي أوجه للصرف إ

 قامت اللجنة بدراستها ومناقشتها مع الجهات المعنية كما يلي :
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وعليه فقد وجهت اللجنة بعض االستفسارات لكل من )وزارة النفط ـــوزارة المالية( حول أسباب عدم  -أ

ف البنك االلتزام بتوصيات المجلس تجنيب رسوم استخدام خط أنبوب النفط في حساب خاص طر

 المركزي وبالمخالفة لتوصيات المجلس المتكررة بتوريد موارد هذا الحساب إلى حساب الحكومة. 

وقد أفادت وزارة النفط في ردها على استفسارات اللجنة بأن الحساب الخاص،برسوم خط أنبوب النفط قد تم 

م، بينما 2002( لعام 442تحويله إلى حساب تابع لوزارة المالية وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم: )

تجاهلت وزارة المالية الرد على استفسار اللجنة حول هذا الحساب وعند استفسار اللجنة من األخوة 

المختصين بالوزارة أثناء اللقاء بهم. .  أفاد المختصين بعدم وجود أي معلومات لديهم حول هذا الحساب. .  

اللجنة حول الحسابات الخاصة أن الرصيد االفتتاحي  في حين أوضح البنك المركزي في رده على استفسار

( دوالر، بينما بلغ الرصيد النهائي في 36,571,365م مبلغ )1/1/2010لهذا الحساب في 

م . .  وترى 31/12/2010( دوالر وقد تم سحبه بالكامل في 103,211,523/ مبلغ )31/12/2010

المالية وعدم توريده إلى حساب الحكومة يعد اللجنة أن استمرار فتح حساب خاص لذلك تابع لوزارة 

إصراراً على مخالفة الدستور والقوانين النافذة وإهدار المال العام، وتؤكد اللجنة على مساءلة المتسببين في 

 ارتكاب تلك المخالفات. 

مة بالرغم من توصيات المجلس المتكررة بضرورة قيام وزارة النفط بتوريد المبلغ المجنب من فارق القي -ب

اإلجمالي السنوي بين ما تدفعه الشركة اليمنية للغاز المسال لوزارة النفط مقابل إيجار األراضي التي تنتفع 

بها، وما تدفعه الوزارة إلى الهيئة العامة لألرضي والمساحة مقابل إيجار تلك األراضي، وذلك إلى حساب 

ارة بتجنيب ذلك المبلغ في حساب خاص. .  بدالً من حساب خاص بالوزارة. .  إال انه تبين استمرار الوز

( دوالر أمريكي في هذا الحساب 7,743,212حيث أشار تقرير الجهاز إلى قيام الوزارة خالل عام مبلغ )

 الخاص، وهو الرصيد الذي أكده البنك المركزي في رده على استفسار اللجنة. 
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 النتائج والتوصيات 

 النتائج:

 ئج نلخص أهمها كما يلي: أظهرت الدراسة عدد من النتا

محدودية اإلصالحات المنفذة في مجال الصناعات االستخراجية في الواقع الفعلي والتي ظلت في معظمها  -1

طيلة الفترات السابقة محصورة في الجانب النظري فقط، عالوة على عدم شمولية هذه اإلصالحات بما 

 عاني منها هذا القطا.. يكفل تشخيص ومعالجة األسباب والعوامل الحقيقية التي ي

عدم سالمة ودقة التقدير لكمية وأسعار الغاز المستهلك محلياً حيث قدرت الكمية المتوقع استهالكها في  -2
( طن متري بينما بلغت المسحوبات 744,624م بحوالي )2010مشرو. الموازنة العامة للدولة لعام 

المتري في مشرو. الموازنة وفقا  ( طن متري من جانب أخر احتسب سعر الطن645,604الفعلية )
لألسعار العالمية بينما البيع الفعلي تم بالسعر الرسمي األمر الذي ترتب عليه ظهور نقص في عائدات 

( وهناك أرقام كبيرة %64(لاير بما نسبته )54,131,223,342مبيعات الغاز المستهلك محلياً بمبلغ )
 في صلب الدراسة.  مختلف عليها في كثير من البيانات تم إدراجها

ضيا. جميع الموارد التي حصلت نتيجة زيادة أسعار النفط خالل السنوات الماضية وإنفاقها بصورة  -3
مرتجلة وغير مدروسة وكان يمكن تجنيبها في صندوق استثماري سيادي كما عملت معظم الدول المنتجة 

 للنفط والغاز والتي كونت صناديق سيادة من هذه الفوائض. 
 ء التقديرات للموارد مما أنعكس على النفقات وسوء توزيعها خالل السنوات الماضية. اتضح سو -4
اتضح عدم االلتزام بمبادئ الشفافية في الصناعات االستخراجية وأن قيام مجلس الشفافية كان صورياً ولم  -5

 تنعكس نتائج ملموسة من وجود هذا المجلس. 
ات والمؤسسات الحكومية، بل بين بعض المؤسسات اتضح حجم تضارب البيانات واألرقام بين الشرك -6

 الحكومية نفسها. 
اتضح الحجم الكبير للفساد في مجال النفط والغاز ابتداء من توقيع العقود أو عند االستخراج مما أضا.  -7

 على اليمن مبالغ كبيرة جداً هي بأمس الحاجة لها. 
 

 التوصيات: 

 عها:فيما يلي التوصيات التي تقترح الدراسة اتبا

إنشاء إدارة متخصصة بوزارة المالية للرقابة المباشرة على اإلنتاج من الحقول وتحليل التكاليف بدقة  -1
 للتأكد من صحتها. 

 إيجاد رقابة كافية على نفط الكلفة ونفقات دعم المشتقات النفطية.  -2
في هذه االتفاقيات التي إعادة النظر في االتفاقيات الموقعة ودراستها دراسة قانونية دقيقة لوقف الثغرات  -3

 تحمل شبة فساد. 
تضمين االتفاقيات الجديدة على بند تجبر الشركات المستخرجة للنفط والغاز والمعادن كشف كافة بياناتها  -4

 المالية وغير المالية للجمهور والباحثين ونشرها على مواقعها االلكترونية. 
ظمات المجتمع المدني لنشر بياناتها في مواقعها إجبار الشركات الحالية وممارسة ضغط عليها من قبل من -5

 االلكترونية لتكون متاحة للجمهور.  
ضرورة تقدير األرقام في الموازنة بصورة دقيقة بحيث يكون االختالف بين الموازنة والتنفيذ الفعلي  -6

 بسيط وفي حجم االختالف المقبول ومنطقي. 

خراجية بما يحقق الفائدة للمواطن في التعليم ضرورة توجيه عائدات المتأتية من الصناعات االست -7
  والصحة واالستثمارات. 
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 المبالغ بالمليون لاير( حجم اإليرادات المحصلة من الصناعات االستخراجية وفق التبويب االقتصادي                  1جدول رقم: )  

 
 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 المبالغ البيــــــــــــان

 إيرادات النفط المصدر

 تقديري
 484,000 234,996 330,000 252,876 252,204 443,091 209,319 المبلغ

 %86 .25 %14 .17 %99 .23 %50 .18 %88 .18 %68 .32 %67 .21 النسبة

 فعلي
 751,044 728,287 548,320 348,882 837,711 486,350 611,801 المبلغ

 %18 .39 %61 .42 %89 .30 %29 .27 %33 .42 %39 .34 %64 .42 النسبة

 إيرادات النفط المستهلك محليا  

 تقديري
 472,500 338,250 240,547 445,462 537,087 478,416 326,146 المبلغ

 %24 .25 %67 .24 %49 .17 %59 .32 %20 .40 %29 .35 %77 .33 النسبة

 فعلي
 243,540 393,052 489,873 347,350 600,007 446,977 435,065 المبلغ

 %70 .12 %99 .22 %60 .27 %17 .27 %32 .30 %60 .31 %33 .30 النسبة

 إيرادات الغازالمستهلك محليا  

 تقديري
 36,249 47,148 84,745 67,004 75,417 56,245 52,045 المبلغ

 %94 .1 %44 .3 %16 .6 %90 .4 %65 .5 %15 .4 %39 .5 النسبة

 فعلي
 28,556 26,195 30,613 19,072 19,005 14,503 12,953 المبلغ

 %49 .1 %53 .1 %72 .1 %49 .1 %96 .0 %03 .1 %90 .0 النسبة

 إيرادات الغاز المصدر

 تقديري
 46,776 47,109 79,940 47,311 0 0 0 المبلغ

 %50 .2 %44 .3 %81 .5 %46 .3 %0 %0 %0 النسبة

 فعلي
 34,142 38,475 21,267 496 0 0 0 المبلغ

 %78 .1 %25 .2 %20 .1 %0 %0 %0 %0 النسبة

منح توقيع االتفاقيات النفطية 

 والمعدنية

 تقديري
 0 0 0 0 912 0 0 المبلغ

 %00 .0 %00 .0 %00 .0 %00 .0 %07 .0 %00 .0 %00 .0 النسبة

 فعلي
 0 0 0 4,688 1,727 198 1,529 المبلغ

 %00 .0 %00 .0 %00 .0 %37 .0 %09 .0 %01 .0 %11 .0 النسبة

متياز عل  عمليات عمولة اال

 اإلنتاج النفطي والمعدني والغاز

 تقديري
 23,348 19,637 19,456 22,183 22,935 20,265 14,084 المبلغ

 %25 .1 %43 .1 %41 .1 %62 .1 %72 .1 %49 .1 %46 .1 النسبة

 فعلي
 13,055 20,744 27,982 20,084 34,556 23,896 23,216 المبلغ

 %68 .0 %21 .1 %58 .1 %57 .1 %75 .1 %69 .1 %62 .1 النسبة
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الضريبة عل  الشركات في 

مرحلة االستكشافات النفطية 

 والغازية والمعدنية

 تقديري
 7,370 7,370 6,700 5,800 3,400 1,500 49,851 المبلغ

 %39 .0 %54 .0 %49 .0 %42 .0 %25 .0 %11 .0 %16 .5 النسبة

 فعلي
 3,027 2,994 3,874 4,022 4,283 3,320 1,431 المبلغ

 %16 .0 %18 .0 %22 .0 %31 .0 %22 .0 %23 .0 %10 .0 النسبة

 إيرادات نفطية أخرى

 تقديري
 15,841 15,841 7,004 7,373 924 6,729 0 المبلغ

 %85 .0 %16 .1 %51 .0 %54 .0 %07 .0 %50 .0 %00 .0 النسبة

 فعلي
 11,863 23,503 4,783 5,938 4,645 2,287 1,064 المبلغ

 %62 .0 %38 .1 %27 .0 %46 .0 %23 .0 %16 .0 %07 .0 النسبة

إجمالي موارد الصناعات 

 االستخراجية

 تقديري
 1,086,084 710,351 768,392 848,009 892,879 1,006,246 651,445 المبلغ

 %02 .58 %81 .51 %87 .55 %04 .62 %84 .66 %22 .74 %45 .67 النسبة

 %08 .100 %60 .57 %20 .68 %99 .112 %45 .59 %94 .102 %93 .59 لتقديري من الفعلينسبة ا

 فعلي
 1,085,227 1,233,250 1,126,712 750,532 1,501,934 977,531 1,087,059 المبلغ

 %61 .56 %15 .72 %48 .63 %70 .58 %89 .75 %12 .69 %77 .75 النسبة

 إجمالي اإليرادات الذاتية

 تقديري
 1,871,787 1,371,054 1,375,395 1,366,804 1,335,873 1,355,755 965,852 المبلغ

 النسبة
       

 فعلي
 1,917,135 1,709,297 1,774,911 1,278,544 1,979,054 1,414,290 1,434,661 المبلغ

 النسبة
       

 

 االستخراجية طبقاً للتبويب االقتصادي للنفقات (توزيع اإليرادات التقديرية المتأتية من  الصناعات2جدول رقم: )
 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006   البيــــــــــــــــان

اإليرادات 

 الذاتية

 526,782 518,576 455,163 395,640 330,134 265,404 256,432 المبلغ إيرادات ضريبية 

 48,769 56,131 56,302 61,910 38,539 29,687 26,065 المبلغ إيرادات أخرى

 210,153 85,996 95,539 70,186 74,322 54,418 47,393 المبلغ فوائض أرباح الحكومة

إجمالي اإليرادات الضريبية 

 785,704 660,703 607,004 527,736 442,995 349,509 329,890 المبلغ واألخرى

 1,086,084 710,351 768,392 848,009 892,879 1,006,246 651,445 المبلغ إيرادات الصناعات االستخراجية

 307,728 205,922 369,410 336,646 309,442 328,568 175,718 المبلغ (يخصم الدعم)  
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 %33 .28 %99 .28 %08 .48 %70 .39 %66 .34 %65 .32 %97 .26 النسبة  

نفقات األجور 

 والتعويضات

مغط  من إيرادات ضرائب 

 وأخرى

 785,704 599,708 584,610 527,736 442,995 349,509 329,890 المبلغ

 %100 %77 .90 %31 .96 %100 %100 %100 %100 النسبة

مغط  من إيرادات الصناعات 

 االستخراجية

 100,583 0 0 40,065 56,776 113,775 24,717 المبلغ

 %26 .9 %0 %0 %72 .4 %36 .6 %31 .11 %79 .3 النسبة

 886,287 599,708 584,610 567,801 499,771 463,284 354,607 المبلغ إجمالي

نفقات 

تشغيلية)سلعية 

 وخدمية( 

مغط  من إيرادات ضرائب 

 وأخرى

 0 60,995 22,394 0 0 0 0 المبلغ

 %0 %23 .9 %69 .3 %0 %0 %0 %0 النسبة

مغط  من إيرادات الصناعات 

 االستخراجية

 613,908 301,564 289,661 314,083 294,469 269,584 194,018 المبلغ

 %52 .56 %45 .42 %70 .37 %04 .37 %98 .32 %79 .26 %78 .29 النسبة

 613,908 362,559 312,055 314,083 294,469 269,584 194,018 المبلغ إجمالي

المتبقي من 

نفقات الباب 

الثالث دعم 

والمنافع 

 االجتماعية 

مغط  من إيرادات الصناعات 

 االستخراجية

 63,865 184,156 109,321 157,215 156,394 135,635 101,502 لمبلغا

 %88 .5 %92 .25 %23 .14 %54 .18 %52 .17 %48 .13 %58 .15 النسبة

 مغط  من القروض
 200,888 0 76,317 29,946 0 0 0 المبلغ

 %88 .75 %0 %11 .41 %16 %0 %0 %0 النسبة

 264,753 184,156 185,638 187,161 156,394 135,635 101,502 المبلغ إجمالي

نفقات غير 

 مبوبة 

مغط  من إيرادات الصناعات 

 االستخراجية

 0 18,709 0 0 27,512 23,380 19,771 المبلغ

 %0 %63 .2 %0 %0 %08 .3 %32 .2 %03 .3 النسبة

 مغط  من القروض
 36,751 14,050 32,377 29,204 0 0 0 المبلغ

 %100 %89 .42 %100 %100 %0 %0 %0 النسبة

 36,751 32,759 32,377 29,204 27,512 23,380 19,771 المبلغ إجمالي

نفقات اكتساب 

أصول غير 

 مالية 

 مغط  من المنح
 193,479 100,962 81,686 79,094 64,493 19,893 19,187 المبلغ

 %98 .44 %05 .29 %19 .22 %35 .19 %54 .14 %60 .6 %30 .8 النسبة

مغط  من إيرادات الصناعات 

 االستخراجية

 0 0 0 0 48,286 135,304 135,719 المبلغ

 %0 %0 %0 %0 %41 .5 %45 .13 %83 .20 النسبة

 مغط  من القروض
 236,653 246,596 286,370 329,703 330,750 146,190 76,356 المبلغ

 %02 .55 %95 .70 %81 .77 %65 .80 %57 .74 %51 .48 %02 .33 النسبة

 430,132 347,558 368,056 408,797 443,529 301,387 231,262 المبلغ إجمالي

 134,182 88,871 192,723 120,304 98,467 100,642 72,850 المبلغ مغط  من القروضنفقات اكتساب 
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أصول مالية 

وتسديد 

 الخصوم

    11. 18%             

                  

               النسبة  

 

 

 (توزيع اإليرادات الفعلية المتأتية من الصناعات االستخراجية طبقاً للتبويب االقتصادي للنفقات. 3جدول رقم: )

 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006   البيــــــــــــــــان

 اإليرادات الذاتية

 546,454 375,703 454,667 409,553 371,434 315,414 266,396 المبلغ إيرادات ضريبية 

 122,033 34,194 106,616 45,725 37,881 24,259 41,626 المبلغ إيرادات أخرى

 163,324 45,034 86,817 72,286 67,117 96,714 36,908 المبلغ فوائض اإلرباح الحكومة

 831,811 454,931 648,100 527,564 476,432 436,387 344,930 المبلغ إجمالي اإليرادات الضريبية واألخرى

 1,085,227 1,233,250 1,126,712 750,532 1,501,934 977,531 1,087,059 المبلغ إيرادات الصناعات االستخراجية

 (يخصم الدعم) 
 638,955 535,138 558,888 391,134 759,294 401,745 303,298 المبلغ

 %88 .58 %39 .43 %60 .49 %11 .52 %55 .50 %10 .41 %90 .27 النسبة

نفقات األجور 

 والتعويضات

 مغط  من إيرادات الضرائب وأخرى
 831,811 454,931 600,974 527,564 476,432 436,387 344,930 المبلغ

 %100 %100 %73 .92 %100 %100 %100 %100 النسبة

مغط  من إيرادات الصناعات 

 االستخراجية

 20,917 256,486 0 41,825 101,549 58,166 41,919 المبلغ

 %93 .1 %80 .20 %0 %57 .5 %76 .6 %95 .5 %86 .3 النسبة

 852,728 711,417 600,974 569,389 577,981 494,553 386,849 المبلغ إجمالي

نفقات تشغيلية 

 )سلعية وخدمية( 

 مغط  من إيرادات الضرائب وأخرى
 0 0 47,126 0 0 0 0 المبلغ

 %0 %0 %27 .7 %0 %0 %0 %0 النسبة

مغط  من إيرادات الصناعات 

 االستخراجية

 425,355 428,428 334,834 317,573 318,293 299,424 234,706 المبلغ

 %20 .39 %74 .34 %72 .29 %31 .42 %19 .21 %63 .30 %59 .21 النسبة

 مغط  من القروض
 252,718 0 0 6,204 0 0 0 المبلغ

 %27 .37 %0 %0 %92 .1 %0 %0 %0 النسبة

 678,073 428,428 381,960 323,777 318,293 299,424 234,706 المبلغ  اإلجمالي
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المتبقي من نفقات 

الباب الثالث دعم 

 والمنافع االجتماعية 

مغط  من إيرادات الصناعات 

 االستخراجية

 0 13,198 175,588 0 181,122 131,822 114,741 المبلغ

 %0 %07 .1 %58 .15 %0 %06 .12 %49 .13 %56 .10 النسبة

 مغط  من القروض
 246,422 166,555 0 164,371 0 0 0 المبلغ

 %100 %66 .92 %0 %100 %0 %0 %0 النسبة

 246,422 179,753 175,588 164,371 181,122 131,822 114,741 المبلغ اإلجمالي

 نفقات غير مبوبة 

مغط  من إيرادات الصناعات 

 االستخراجية

 0 0 32,712 0 29,809 24,946 22,496 المبلغ

 %0 %0 %90 .2 %0 %98 .1 %55 .2 %07 .2 النسبة

 مغط  من القروض
 46,749 35,904 0 29,476 0 0 0 المبلغ

 %100 %100 %0 %100 %0 %0 %0 النسبة

 46,749 35,904 32,712 29,476 29,809 24,946 22,496 المبلغ اإلجمالي

نفقات اكتساب أصول 

 ر مالية غي

 مغط  من المنح
 203,080 36,279 34,217 27,607 14,197 14,727 15,016 المبلغ

 %100 %47 .24 %44 .12 %23 .10 %73 .4 %75 .4 %48 .5 النسبة

مغط  من إيرادات الصناعات 

 االستخراجية

 0 0 24,690 0 111,867 61,428 258,999 المبلغ

 %0 %0 %19 .2 %0 %45 .7 %28 .6 %83 .23 النسبة

 مغط  من القروض
 0 111,965 216,215 242,166 174,356 233,821 0 المبلغ

 %0 %53 .75 %59 .78 %77 .89 %04 .58 %43 .75 %0 النسبة

 203,080 148,244 275,122 269,773 300,420 309,976 274,015   اإلجمالي

نفقات اكتساب أصول 

مالية وتسديد 

 الخصوم

 قروضمغط  من ال

 147,828 58,468 90,184 100,040 81,247 92,316 84,537 المبلغ

 النسبة

7. 78% 
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( توزيع نفقات التعليم من كافة مصادر اإليرادات2جدول رقم: )  

 2012 2011 2010 2009 2008 2007   البيــــــــــــــــان

 في نفقات التعليم حسب التوزيع الوظي  
 382,392 334,456 298,092 301,568 291,714 251,455 المبلغ

 %34 .14 %40 .16 %72 .14 %25 .17 %46 .13 %13 .15 النسبة

نفقات األجور 

 والتعويضات

 مغط  من إيرادات الضرائب وأخرى
 296,173 178,614 226,444 205,544 184,215 174,700 المبلغ

 %55 .97 %95 .63 %00 .100 %65 .92 %43 .82 %24 .88 النسبة

 مغط  من إيرادات الصناعات االستخراجية
 7,439 100,688 0 16,306 39,266 23,283 المبلغ

 %45 .2 %05 .36 %00 .0 %35 .7 %57 .17 %76 .11 النسبة

 303,612 279,302 226,444 221,850 223,481 197,983 المبلغ إجمالي

نفقات 

تشغيلية 

)سلعية 

 دمية( وخ

 مغط  من إيرادات الضرائب وأخرى
 0 0 2,690 0 0 0 المبلغ

 %0 %0 %34 .12 %0 %0 %0 النسبة

 مغط  من إيرادات الصناعات االستخراجية
 22,744 19,034 19,110 20,344 19,728 15,144 المبلغ

 %100 %100 %66 .87 %100 %100 %100 النسبة

 22,744 19,034 21,800 20,344 19,728 15,144 المبلغ  اإلجمالي  

نفقات الباب 

الثالث دعم 

والمنافع 

 االجتماعية 

 مغط  من إيرادات الصناعات االستخراجية
 0 1,021 14,320 0 12,600 12,806 المبلغ

 %0 %34 .7 %100 %0 %100 %100 النسبة

 مغط  من القروض
 14,249 12,892 0 14,039 0 0 المبلغ

 %100 %66 .92 %0 %100 %0 %0 النسبة

 14,249 13,913 14,320 14,039 12,600 12,806 المبلغ اإلجمالي

نفقات اكتساب 

أصول غير 

 مالية 

 مغط  من المنح
 5,860 6,560 7,244 8,630 5,544 7,540 المبلغ

 %59 .17 %40 .29 %17 .21 %12 .19 %54 .14 %84 .15 النسبة

 ستخراجيةمغط  من إيرادات الصناعات اال
 0 0 2,962 0 11,409 7,212 المبلغ

 %00 .0 %00 .0 %66 .8 %00 .0 %91 .29 %15 .15 النسبة

 مغط  من القروض
 27,463 15,750 24,283 36,505 21,187 32,856 المبلغ

 %82 %60 .70 %96 .70 %88 .80 %55 .55 %01 .69 النسبة

 33,323 22,310 34,219 45,135 38,140 47,608 المبلغ  اإلجمالي

 2,666,007 2,038,884 2,025,244 1,747,920 2,166,919 1,662,466  المبلغ إجمالي النفقات العامة   

 30,183 120,743 36,392 36,650 83,003 58,445 المبلغ  إجمالي المغط  من إيرادات الصناعات االستخراجية  

  
 1,231 5,066 1,572 1,630 3,800 2,756 نصيب المواطن

 5,659 22,938 7,258 7,414 17,272 11,853 النصيب الطالب
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 ( مدى استفادة المواطن من اإليرادات المتأتية من الصناعات االستخراجية طبقاً للتبويب االقتصادي للنفقات. 5جدول ) 

 2212 2211 2212 2222 2222 2222 2222 البيان 

 228222 238233 23,154 22,492 21,844 21,209 20,590  عدد السكان باأللف نسمة

اإليرادات  المحصلة من الصناعات 

 االستخراجية

 1,086,084 710,351 768,392 848,009 892,879 1,006,246 651,445 تقديري 

 1,085,227 1,233,250 1,126,712 750,532 1,501,934 977,531 1,087,059 فعلي

 307,728 205,922 369,410 336,646 309,442 328,568 175,718 تقديري  الدعم

 638,955 535,138 558,888 391,134 759,294 401,745 303,298 فعلي

االستفادة في األجور والتعويضات / 

 لاير 

 4,101 0 0 1,781 2,599 5,364 1,200 تقديري 

 853 10,762 0 1,860 4,649 2,743 2,036 فعلي

 25,030 12,653 12,510 13,964 13,481 12,711 9,423 تقديري  ة / لايراالستفادة في النفقات السلعي

 17,342 17,976 14,461 14,119 14,571 14,118 11,399 فعلي

االستفادة في الضمان االجتماعي / 

 لاير

 2,604 7,727 4,721 6,990 7,160 6,395 4,930 تقديري 

 0 554 7,583 0 8,292 6,215 5,573 فعلي

دة في المشاريع االستثمارية / االستفا

 لاير

 2 2 2 2 2,210 6,380 6,592 تقديري 

 0 0 1,066 0 5,121 2,896 16,685 فعلي
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 دراسة 

 في والغاز النفط استخراج عن الناجم للتلوث البيئي االثر تقييم

 اليمنية بالجمهورية االمتياز مناطق بعض
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 الفهرس

 
 الموضوع

 

رقم 
 الصفحة

 
 قائمة بالمصطلحات

 

  الملخص التنفيذي

  المقدمة

  تلوث التربة والمياه الجوفية

 حوادث تسرب المواد الكيميائية في مواقع التخزين
 دراسة حاله: تسرب المواد الكيميائية في موقع التخزين التابع لشركة شلمبرجر

 

طق استكشاف وإنتاج الغاز والنفط في اليمنالوضع البيئي في منا  
 : محافظة حضرموت1مثال

 

  تقييم الخطر البيئي في مناطق االمتياز بحضرموت

  محافظة حضرموت –مديرية الضليعة  –( 94الوضع البيئي في منطقة دقيم بلحرك قطاع )

  شروط االجراءات االمنية المفترضة في الموقع 

  لة والمفترضة للنفاياتاالدارة البيئية المتكام

  تقدير الخطر البيئي والصحي

  التعرض للمركبات الكيميائية القابلة للذوبان والمتطايرة

  تتبع المسارات البيئية المحتملة للتلوث في مناطق االمتياز بمحافظة حضرموت

  التلوث االشعاعي الناجم عن الرادون

  NORMذات المنشأ الطبيعي  التلوث االشعاعي الناجم عن المواد المشعه

مثال: بعض البيانات االشعاعية لطفل المارسيالس من مناطق مختلفة من حوض االبالش في 
 الواليات المتحدة االمريكية

 

  تقدير الخطر البيئي للتلوث االشعاعي

  التلوث الناجم عن المياه الراجعة وسوائل الحفر

  التخزين الشروط البيئية لُحفر

  الخطر البيئي للتلوث بالمياه الراجعة وسوائل الحفرتقدير 

  منطقة الصليف والكثيب بمحافظة الحديدة -2

النفايات التابعة لشركة صافر بمنطقة الكثيب بمدينة الحديدة والنفايات الناتجة عن تنظيف خزان 
 الصليف –النفط العائم بميناء رأس عيسى 

 

  اتتركيز العناصر الكيميائية في النفاي

  تركيز النكليدات المشعة الطبيعية في النفايات

  تقدير الخطر البيئي

  تقدير خطر التلوث االشعاعي

  التوصيــــــــــــــــات

  محددات الدراسة

  دراسات هامه يوصى بإجرائها

 NORMsمقترح لعمل استراتيجية وطنية للتعامل مع المواد االشعاعية ذات المنشأ الطبيعي 
 ثر الكيماوي على االنسان والبيئةواأل

 

  المراجع

  المالحق
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  فهرس االشكال 

 
 الشكل
 

رقم 
الصفح

 ة

 
(. يوضح أهم مصادر تلوث الهواء, مصادر العناصر والمواد الخطرة التي 1شكل )

 NORMتلوث المياه والتربة, مصادر المواد المشعة ذات المنشأ الطبيعي 
 خالل انتاج النفط والغاز.

 

 

 
الصورة مقتبسة  –(. يوضح اشتعال الغاز الطبيعي اثناء عملية االستخراج 7شكل )

 NATIONAL GEOGRAPHIC – Daily Newsمن 
 

 

 
 –(. يوضح انسياب مخلفات الحفر مع السيول الى مجاري المياه بوادي قودة 3شكل )

 محافظة حضرموت. -سيئون 
 

 

 
في وادي  -األسهم  –ئلة مع مياه السيول (. يبين انجراف مخلفات الحفر السا4شكل )
 حضرموت. -قودة 

 

 

 
 حضرموت –(. كربوهيدرات نفطية بمجاري السيول في وادي قودة 5شكل )

 
 

 
 –(. يوضح تلوث التربة الزراعية بالهيدروكربونات وبمخلفات الحفر السائلة 6شكل )

 وادي قودة محافظة حضرموت.
 

 

 
كيميائية المستخدمة في الحفر في موقع التخزين (. يوضح تسرب المواد ال2شكل )

الى القطاع   S1التابع لشركة شلمبرجر لما وراء البحار والمنقولة من القطاع 
 المسيلة موقع الرقبة )ملتقى الطويلة( والتي تعد منطقة زراعية 14

 

 

 
(. يوضح استخدام مخلفات قرطاسية الغالق فتحة البرميل )السهم( مما يسهل 2شكل )

 تسرب المادة الكيماوية أو تطايرها, بحسب نوعها.
 

 

 
العامل لم  –(. يوضح االحتكاك المباشر مع المواد الكيماوية بواسطة الجلد 2شكل )

مما يسبب تسرب المادة الكيماوية عبر مسام  –يستخدم القفازات )السهم( 
 الجلد الى الدورة الدموية
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 من مصادر مياه الشرب.(. يوضح قرب موقع النفايات  12شكل ) 

 
صوره لتوجيه رئيس الجمهورية لرئيس مجلس الوزراء لمقابلة وجهاء (. 11شكل ) 

 باوزير حضرموت الساكنين بجوار مناطق االمتياز
 

 

 
(. خطاب وزارة حقوق االنسان الى وزارة النفط والمعادن للتكرم باالطالع 17شكل )

 هالي في منطقة غيل باوزير.والتوجية التخاذ الالزم لرفع معاناة اال
 

 
يتضح عدم وجود مخلفات للحفر في الموقع كما ذكر في  –(. موقع الحفر 13شكل )

 تقرير اللجنة.
 

 
(. مثال على اهمال االجراءات االمنية لمنع الوصول الى نفايات براميل 14شكل )

اوي عبر المواد  الكيميائية المستخدمة في الحفر وبالتالي انتقال التلوث الكيم
 سيئون –وادي قودة  – DNOسلسلة الغذاء. شركة 

 

 
 

(. الموقع الذي تم نقل النفايات الية, ويتضح عدم وضع عازل لمنع تسرب  15شكل ) 
التلوث الى طبقات االرض ومن ثم الى المياه الجوفية, والموقع غير مرخص 

 للتخلص من النفايات.
 

 

 
الموقع بعد نزول االمطار مما يدل على (. يوضح الرواسب الداكنة في 16شكل ) 

انجراف التلوث وتركزه في مياه االمطار المنجرفة وتكوين رواسب التلوث 
 في هذه المناطق بعد تبخر المياه, مع  قرب الموقع من القرية.

 

 
 (. التأثير الصحي المحتمل للمركبات الكيميائية المستخدمة في عمليات االس12شكل )

 
 

 
ضح التأثيرات الصحية المحتملة للمواد الكيميائية المتطايرة والقابلة (. يو12شكل )

 للذوبان المستخدمه في عمليات االستخراج
 

 

 
(. يوضح فشل بطانة الخزان لعدم مطابقتها للمواصفات البيئية المطلوبة 12شكل )
 .Dove شركة  –للمنطقة 

 

 

 
 14قطاع  -شركة نيكسن  -(. خزان لحفظ المياه 72شكل )

 

 
 .51قطاع  -شركة نيكسن  -(. خزان مثالي لحفظ المياه 71شكل )

 
 

 
. يالحظ 12قطاع  –شركة توتال  –(. حفر تخزين مياه وسوائل الحفر 77شكل )

 االحتمالية العالية لتسربها عبر الطبقات لتسبب تلوث المياه الجوفية.
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ية النفطية الى طبقات (. يوضح تسرب المركبات العضوية الهيدروكربون73شكل رقم )

 سيئون. –مجاري السيول نتيجة انجرافها مع مياه السيول بوادي قودة 
 

 

 
(. يوضح انجراف سوائل الحفر والهيدروكربونات النفطية مع مياه السيول 74شكل )

)االسهم( الى مجاري مياه االودية ومن ثم تسرب التلوث الى المياه الجوفية 
وادي  -النفطية  DNOشركة  -ئية للنظام البيئي وانتشاره عبر الشبكة الغذا

 سيئون. -قودة 
 

 

 
(. يوضح انجراف سوائل الحفر والهيدروكربونات النفطية مع مياه السيول 75شكل )

)االسهم( الى مجاري مياه االودية ومن ثم تسرب التلوث الى المياه الجوفية 
وادي  -النفطية  DNOشركة  -وانتشاره عبر الشبكة الغذائية للنظام البيئي 

 سيئون. -قودة 

 

 
(. يوضح انجراف سوائل الحفر والهيدروكربونات النفطية مع مياه السيول 76شكل )

)االسهم( الى مجاري مياه االودية ومن ثم تسرب التلوث الى المياه الجوفية 
وادي  -النفطية  DNOشركة  -وانتشاره عبر الشبكة الغذائية للنظام البيئي 

 ئون.سي -قودة 

 

 
(. يوضح انجراف سوائل الحفر والهيدروكربونات النفطية مع مياه السيول 72شكل )

الى مجاري مياه االودية ومن ثم تسرب التلوث الى المياه الجوفية وانتشاره 
 -وادي قودة  -النفطية  DNOشركة  -عبر الشبكة الغذائية للنظام البيئي 

 سيئون.
 

 

 
 عن ناتج الحديدة محافظة – الصليف مقلب فاياتن (. يوضح جوانب من72الشكل )
 النفط خزانات تنظيف

 

 

  

 



 الشفافية في الصناعات االستخراجية

 

 753صـــــ 

 

 

 فهرس الجداول

 
 الجدول
 

رقم 
 الصفحة

 
 . يوضح الشركات العاملة في القطاعات االنتاجية بمحافظة حضرموت.1 -جدول 

 

 

 
 . يوضح الشركات العاملة في القطاعات االستكشافية بمحافظة حضرموت.7 -جدول 

 

 

 

 12. قائمة بالمركبات الكيميائية المستخدمة في الحفر بالرقم الكيميائي  والتي لها 3-دول ج

 تأثيرات صحية أو أكثر.

 

 

 

 حفر تخزين لسوائل الحفر في نيومكسيكو. 6. قائمة بالمواد المكتشفة في 4 -جدول 

 

 

 
لسوائل الحفر في  حفر تخزين 6. التأثيرات الصحية المحتملة للمواد المكتشفة في 5 -جدول 

 نيومكسيكو.
 

 

 
 . تركيز المواد الطبيعية المشعة المصاحبة إلنتاج الغاز والنفط.6 -جدول 

 

 

 
. قائمة بالمركبات الكيميائية المستخدمة في عمليات الحفر في اليمن إلحدى شركات 2 -جدول 
 الحفر.

 

 

 
ل الحفر في الواليات المتحدة (. المكونات الكيميائية الرئيسية المستخدمة في سوائ2جدول )

 م7222 – 7225االمريكية خالل الفترة 
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 قائمة بالمصطلحات

- Abnormalities   :التشوهات الخلقية 

- Aquifer:  مستودع أو خزان المياه الجوفية 

- Bioaccumulation: التراكم البيولوجي  

- Bq: Becquerel بكرل     

- cementing or casing: تغليف البئر 

- Chemical Abstract Service CAS #:  الرقم الكيميائي  المخصص من قبل الجمعية

 الكيميائية االمريكية لمادة كيميائية معينة

- EIA Environmental Impact Assessment  تقييم االثر البيئي 

- EU European Union  االتحاد االوربي 

- EA: Environment Agency  وكالة البيئة 

- Fracking: الحفر  دفع سوائل  

- Hereditary : وراثية 

- IARC: International Agency for Research on Cancer:  الوكالة الدولية ألبحاث

 السرطان

- IEA International Energy Agency  الوكالة الدولية للطاقة 

- Leukemia   :سرطان الدم 

- MSDS : Material Safety Data Sheets ارشادات السالمه 

- mutation:  رات الوراثيةالتغي  

- mSv:  Milly sievert ميليسيفرت 

- NORMs: العناصر المشعة ذات المنشأ الطبيعي 

- NTN: National Toxic Network : الشبكة الوطنية للسموم 

- Stochastic :  عشوائية  

- Suspended solids:  الجسيمات الصلبة العالقة 

- Somatic:  جسمية  

- TEDX: The Endocrine Disruption Exchange  

- ppm             : وحدة قياس التركيز بالجزء للمليون 

- ppb:  وحدة قياس التركيز بالجزء للبليون 

- USGS:  هيئة المساحة الجيولوجية االمريكية 

- VOC Volatile organic compounds المركبات العضوية المتطايرة 
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 الملخص التنفيذي

مناطق االمتياز فتناولت الدراسة تقييم لألثر البيئي في تضمن تقرير هذه الدراسة تقييم األثر البيئي لبعض 

 S1منطقة تسرب المواد الكيمياوية المخزنة والمستخدمة في الحفر من قبل شركة شلمبرجر المنقولة من قطاع 

بالمسيلة بمحافظة حضرموت, وكذلك تقييم االثر البيئي لنقل نفايات الحفر في مديرية الضليعة  S14الى قطاع 

من قرية دقيم بلحرك بمحافظة حضرموت. كما تناولت الدراسة تقييم االثر البيئي في مكب النفايات بالقرب 

التابعة لشركة صافر بمنطقة الكثيب بمدينة الحديدة والنفايات الناتجة عن تنظيف خزان النفط العائم بميناء رأس 

صة ذات العالقة واللجان التي عيسى بالصليف. الدراسة مسحية تمت من خالل الرجوع الى الجهات المخت

نزلت ميدانيا في حين ظهور هذه المشاكل البيئية, وتم اخذ البيانات اما بالمقابلة أو من خالل التقارير التي 

اتيحت. كما تم الرجوع الى الوقائع البيئية المماثلة في بلدان أخرى مع االخذ في االعتبار خصوصية البيئية 

مسوح العلمية ذات العالقة والمعايير واألطر التشريعية الدولية خلفية علمية وقانونية اليمنية. ومثلت االبحاث وال

لتقدير الخطر واألثر البيئيين للتلوث الناجم عن صناعة استخراج وإنتاج النفط والغاز في هذه المناطق. من 

بيئية السليمة للنفايات وال خالل الدراسة اتضح أن هناك انتهاكات بيئية صارخة وعدم التزام بقواعد االدارة ال

بمعايير وإجراءات تدابير االمن والصحة والسالمة البيئية المتفق عليها دوليا في المراحل المختلفة من دورة 

حياة هذه الصناعه. وذلك راجع الى قصور االدارة البيئية في بعض شركات االمتياز وقصور في الرقابة البيئية 

ج النفط والغاز. كما أن الجهات المختلفة المسئولة عن الرقابة البيئية تفتقر على قطاع صناعة استكشاف وإنتا

الى التنسيق فيما بينها باإلضافة الى عدم وجود استرايجية موحدة للرقابة البيئية في هذا القطاع بين الجهات 

ية التي تهدد صحة المختلفة ذات العالقة. ويمثل مكب نفايات شركة صافر بالحديدة نموذجا لالنتهاكات البيئ

االنسان والبيئة بشقيها البري والبحري ويهدد الوضع البيئي للمياه الجوفية, حيث كشفت التحاليل الكيماوية عن 

ارتفاع تراكيز بعض المعادن الثقيلة الى درجة النفايات الخطرة التي ال يسمح بالتخلص منها بهذه الطريقة بأي 

لمناسبة حسب المعايير الدولية. ولم تجري أي دراسات بيئية تستهدف وجه من االوجه ما لم تتم المعالجة ا

الكشف عن اتجاهات المتغيرات الصحية للناس الساكنين في هذه المناطق او بالقرب منها والتي تعتبر مؤشرات 

 للتلوث بالنفايات النفطية سواء التلوث بالمعادن الثقيلة أو غيرها من الملوثات المدفونة في المكب. 

كما أن الطريقة التي تم بها التخلص من نفايات الحفر في منطقة الضليعة دون أن تخضع هذه النفايات ألي  

شكل من اشكال المعالجة المطلوبة بحسب التشريعات البيئية المحلية والدولية, دل على ضعف اجراءات الرقابة 

ئية والصحية التي تترتب على االجراءات. البيئية وإهمال الشركات ذات العالقة وعدم اكتراثها للمشاكل البي

خاصة أن مواقع نقل النفايات لم يتم تحديدها وترخيصها من قبل الجهات المختصة ذات العالقة. وكذا حوادث 

اندالق السوائل من حفر تخزين مخلفات الحفر السائلة التي حدثت في وادي قودة. ومما يزيد خطر هذا النوع 

مصادر المياه الجوفية وانجرافه مع مياه االمطار والسيول الى المناطق الزراعية  من التلوث البيئي قربه من

مما يزيد احتمالية التسرب عبر طبقات التربة لتسبب تلوث خزانات المياه الجوفية بالمركبات العضوية النفطية 

نات نفايات الحفر التي تمثل مكون خطر من مكو VOCsوالمعادن الثقيلة. أما المركبات العضوية المتطايرة 
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لما تحويه من منتجات كيماوية وسوائل استخدمت في عملية الحفر فتأثيرها الصحي متعلق بالفترة التي تم فيها 

نقل النفايات بدون معالجة. وذلك الن تطايرها الى الغالف الجوي ال يأخذ وقتا طويال ومن المتوقع تسرب جزء 

ة عبر الطبقات الى خزانات المياه الجوفية وخاصة الضحلة منها. منها مع بقية مركبات الهيدروكربون النفطي

ويعتبر انتشار االصابة بالسرطان واألمراض االخرى مثل الفشل الكلوي وليوكيميا الدم في هذه المناطق مؤشر 

ن للتلوث البيئي. إال انه ال يمكن ربطهما بصفة مؤكدة ألن ذلك يحتاج الى دراسات وبحوث علمية شامله. إال ا

 الدراسات والبحوث التي اجريت في مناطق مماثلة بدول اخرى اكدت التأثيرات الصحية الخطرة لهكذا تلوث. 

القياسات االشعاعية في هذه المناطق لم تظهر ان هناك خطر اشعاعي ناجم عن التلوث اإلشعاعي المصاحب 

(NORMومن الضروري تتبع مسارات التلوث االشعاعي كاملة حتى يتم تق  .) دير الخطر البيئي للتلوث

االشعاعي. فما تم قياسه فقط يقتصر على مواقع النفايات مع الخلفية الطبيعية لها, وتظهر النتائج مداها في 

الحدود االمنة بحسب المعايير الدولية. ما عدى في موقع مكب النفايات في الصليف فهناك مؤشرات الرتفاع 

ا عما هو معمول به بحسب المعايير البيئية الدولية. وقد مثل ضعف مستوى تركيز التلوث االشعاعي الى حد م

توفر قاعدة البيانات البيئية الشاملة في مناطق التلوث محددا لتقدير الخطر البيئي بشكل مكتمل. حيث انه من 

رب المفترض ان يتم تتبع مسار التلوث االشعاعي في الغاز الطبيعي في البئر المصدر, وتتبع االشعاع المتس

الى الهواء الجوي خالل طبقات التربة والصخور المعرضة للموجات االهتزازية اثناء مسوح االستكشاف, كما 

هو من الضروري تتبع التلوث االشعاعي داخل المنازل من اجل تقدير الجرعة االشعاعية الفعالة التي يتعرض 

رفتها بدقة حتى يتم تقدير خطر التلوث لها المواطن في هذه المناطق خالل العام. هذه المسارات مطلوب مع

 االشعاعي المصاحب الستخراج وإنتاج النفط والغاز في مستواه الذي تم قياسه حاليا.

كما ركزت الدراسة على االثر الصحي ألصناف التلوث في هذه المناطق والمضاعفات البيئية المترتبة علية من 

قيمة ذات المستوى المنافس للجودة مثل تحريات ودراسات خالل الرجوع الى التحريات والدراسات البيئية ال

مجموعة البنك الدولي وبعض دول االتحاد االوربي والواليات المتحدة االمريكية. وبينت الدراسة جوانب 

مسارات التلوث في السالسل الغذائية الخاصة بكل منطقة وخطورة تراكمها البيولوجي حتى تصل الى االنسان. 

مجمل انواع المركبات الكيميائية والمنتجات الشائع استخدامها في الحفر وآثارها البيئية  وأوضحت الدراسة

 والصحية المؤكدة لتتم المقارنه مع هو مستخدم للحفر في اليمن.   

وأشارت الدراسة الى اجراءات االمن المفترضة واإلدارة الصحيحة للنفايات بحسب المعايير الدولية بما يضمن 

االنسان والبيئة. وشملت هذه الدراسة توصيات لسد فجوات الوضع البيئي في مناطق االمتياز سالمة وصحة 

ومقترحات بإجراء دراسات وإنشاء استراتيجيات تعمل على مراقبة الوضع البيئي والصحي في مناطق االمتياز 

 وإنشاء قاعدة بيانات تساعد حل المشاكل البيئية وتداركها والحد من أضرارها.  
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 المقدمة 

 

تؤثر عمليات استكشاف وإنتاج النفط والغاز على البيئة المحيطة بطرق و أوجه مختلفة. هذا التأثير 

يعتمد على مرحلة العملية االستكشافية أو االنتاجية وحجم المشروع وطبيعة ونوع المحيط البيئي وحساسيته, 

اره ان حدث والتقنيات المستخدمة في التحكم وفاعلية وكفاءة التخطيط لمنع حدوث التلوث والتخفيف من أضر

في التلوث. فمثال اندالع االشتعال خالل انتاج الغاز وجد انه يولد درجة حرارة عالية في المحيط البيئي حول 

كيلومتر, ومن ثم تتوزع الحرارة على البيئة المحيطة  5.0بئر االنتاج بمحيط دائري نصف قطره يصل الى 

في تلك البيئة. مثال اخر التركيبة الكيميائية للماء الراجع والمخلفات السائلة آلبار انتاج  فيحدث التلوث الحراري

النفط تكون معقده جدا ومحتوية على امالح ذائبة وهيدروكربونات وعناصر ثقيلة ومركبات عضوية وغير 

 natural ( NORMSعضوية باإلضافة الى محتويات اشعاعية خطرة جدا تسمى بالمواد المشعه الطبيعية )

occurring radioactive materials  والتي تنتج من طبيعة التركيبة الجيولوجية للمنطقة, باإلضافة الى

 Andrade et al 2010 & المحاليل الكيماوية التي يتم اضافتها خالل مرحلة استخراج وفصل البترول ) 

2552Kharaka and Ottonية يتم التخلص منها فوق سطح االرض (.  والماء والسوائل الناجمة عن العمل

في خزانات مخصصة لذلك أو يتم اعادة حقنها الى التكوينات تحت سطح االرض للتخلص منها بصورة نهائية 

أو بصورة  ثانوية خالل عمليات االنتاج. بينما يتم التخلص منها في مصبات يتم انشائها جانب الشواطئ او 

شاطئ( خالل عمليات االنتاج القريبة من الشاطئ او الساحلية ) ميل من ال 9ضخها الى حافة الشاطئ )

Tellez et al 2002 في حاالت كثيرة هذه الطرق المستخدمة للتخلص من المخلفات السائلة تسببت في .)

حاالت تلوث خطرة للمياه الشاطئية والمياه الجوفية والتربة والرواسب والمحيط البيئي البحري كما حدث في 

جر. التخلص غير السليم من المياه العادمة والمصاحبة للعمليات االستخراجيه على السطح يكون دلتا الني

مصحوبا برواسب ملحية وتلوث للتربة يكون من الصعب معه اعادة تأهيلها مرة اخرى. وعندما يحدث تسرب 

فية والشواطئ والتربة النفايات السائلة في مناطق استخراج النفط والغاز فإنها تتسبب في تلوث المياه الجو

والرواسب القريبة من مناطق التسرب. على سبيل المثال لوحظت تأثيرات بيئية مختلفة في المصبات الضحلة 

 ,Johensen et al 2004, Neffوالشواطئ لخليج قلفستون الذي تعرض لمثل هذا النوع من التلوث )

J.M. 2002, Ramirez Jr, P., 2002, D’Unger et al 1996, Roach et al 1992    وتبعا .)

(, فان التأثير السلبي على اشجار المانقروف يصبح مؤكدا اكثر Roach et al 1992لروش وآخرون )

كمؤشر للتأثيرات السلبية الناجمه عن تسرب المياه المصاحبة لعمليات االستخراج أو تصريفها. وسمية هذه 

ملجم/ لتر(  205555الى  TDS 2555الذائبة  المياه تعود الى الملوحة المرتفعه )مجمل االمالح

(Kharaka et al 2003 باإلضافة الى تركيزات عالية من المعادن السامة والمواد العضوية الذائبة .)

(. التلوث بالمياه العادمة المصاحبة لعمليات Allen and Robinson, 1993والنيوكليدات االشعاعية )

رية يترك تلوث ذو تأثير سمي على عدد واسع من أنواع الكائنات الحية االستكشافات النفطية في البيئة البح
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(, لذا ال يوجد مبرر لضرورة التخلص من المياه  Roach et al 1992, D’Unger et al 1996المائية )

الناجمة عن عمليات استخراج النفط والغاز في البيئات الحساسة بمختلف انواعها. لذلك نشأت الحاجه الماسه فى 

ثل هذه البيئات الى خطط استراتيجية مستدامة لتصريف هذه المياه المصاحبة والسوائل الناجمة عن عمليات م

استخراج النفط والغاز وإعادة تأهيل البيئة الملوثة الى وضعها الطبيعي. لذا هناك ضرورة البتكار خطط 

اج النفط والغاز الناجمة عن الممارسات استراتيجية بيئية مستدامة للتخفيف من االضرار البيئية لمخلفات استخر

 الخاطئة في هذه البيئات الحساسة. 

عند تعرض االنسان والكائنات الحية للهيدروكربونات العضوية من المعروف أن لها تأثيرات صحية خطرة 

. وعندما حققت هيئة المسح  Kindzierski, 2000)وتسبب تغيير لبعض خصائص الدم البيوكيميائية )

المريكية في العالقة بين االعراض المرضية التي يشتكى منها السكان وبين قرب السكن من منشئات الصحي ا

(. وتم تحديد موقع االختبار بناء على اهتمام ورغبة Pennsylvaniaاستخراج الغاز الطبيعي في بينزيلفانيا )

عن المنشئة. وجدت تراكيز  صاحب السكن ومدى خطورة االعراض المشتكى منها التي تم توثيقها وبعد السكن

بيوتانون اسيتون, كلوروميثان, رباعي كلوريد  -2( في الهواء الجوي مثل VOCsللمواد العضوية المتطايرة )

حالة تطوعية  151ثنائي كلورو ايثان. واألعراض المرضية التي سجلت بين  -1.2الكربون, االكسيلين, 

( والتهاب %01( ومشاكل الجهاز الدوري بنسبة )%05مشاركة في المسح تضمنت: التهاب الحلق بنسبة )

( %91( وحاالت صعوبة التنفس بنسبة )%01( وحاالت اضطراب النوم بنسبة )%02العيون بنسبة )

( وحاالت الدوار المتكرر %01( وحاالت وجع الرأس الشديد بنسبة )%02وحاالت ضيق النفس بنسبة )

( وحاالت الدوخة %21( وحاالت التهاب الجلد بنسبة )%27( وحاالت الطفح الجلدي بنسبة )%24بنسبة )

(. هذه الدراسة لم تثبت ان السكن بالقرب من منشئات االستخراج هي سبب االصابات المرضية %29بنسبة )

لكنها ربطت بينهما بشدة, وبشكل عام تم تسجيل معدل اعراض مرضية أكثر بين الساكنين على مسافات اقرب 

 (. NTN, 2013قارنة بالساكنين على مسافات ابعد )لمنشئات االستخراج م
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 تلوث التربة والمياه الجوفية:

ويصاحب عمليات انتاج الغاز الطبيعي والنفط تلوث للهواء الجوي بعدد من الملوثات مثل اكاسيد النيتروجين 

والهيدروكربونات والرماد وكبريتيد ( والمواد العالقة الدقيقة CO, SO2, CO2NO ,2والكربون والكبريت )

(. هذه الملوثات تعمل على خفض االس Obioh 1999, Kindzierski 2000) S) 2(Hالهيدروجين 

الهيدروجيني للتربة وتحولها الى حامضيه وهذا يؤدي الى انخفاض مستوى العناصر والمواد العضوية في 

مة الغذائية للمحاصيل الزراعية في المزارع المحيطة التربة. وبينت الدراسات السابقة بهذا الخصوص ان القي

بمناطق انتاج الغاز الطبيعي تناقصت عما كانت علية طبيعيا قبل استكشاف الغاز في هذه المناطق 

(Imevbore and Adeyemi, 1981 وغالبا يكون الغطاء الخضري متأثرا في المناطق القريبة من . )

 Ubaniة التي تتولد وبسبب ارتفاع حامضية التربة لألسباب التي ذكرت )مواقع االنتاج بسبب الحرارة العالي

and Onyejekwe, 2013.) 

(. يوضح أهم مصادر تلوث الهواء, مصادر العناصر والمواد الخطرة التي تلوث المياه والتربة, 1شكل )

 خالل انتاج النفط والغاز. NORMمصادر المواد المشعة ذات المنشأ الطبيعي 

       Ref.:  Directorate general for internal policies, EU Parliament 2011.  
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ونتيجة الفروق في درجة الحرارة التي تحدث في محيط المزارع القريبة من انتاج الغاز يحدث اعاقة لنمو 

لزراعية في هذه المناطق تفقد النباتات والمحاصيل وتصاب النباتات بالجرب وتذبل المحاصيل اليافعة. والتربة ا

 (.Orimoogunje et al 2010خصوبتها بشكل سريع وتفقد قدرتها على االنتاج الزراعي االمثل )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( يمكن ان يحدث ألسباب عدة فمن الممكن ان 0تلوث التربة بالهيدروكربونات الداخلة في تركيب النفط )الشكل 

وكربونات في المناطق التي وجد بها بترول وخاصة في مناطق الخزانات يحدث نتيجة التسرب الطبيعي للهيدر

(, ومن الممكن ان يحدث اندالق للنفط الخام  نتيجة الحوادث أثناء عمليات shallow reservoirsالضحلة )

االستخراج واإلنتاج. وفي المناطق التي تتم فيها عمليات االستكشاف واإلنتاج ويتبعها تصريف غير سليم 

خلفات السائلة والمحتوية على مركبات كيميائية هيدروكربونية تسبب تلوثا كبيرا للتربة والمياه الجوفية للم

(. هناك دراسات عديدة اجريت لغرض تقييم 0,0,9,2وتدهور لحالة النظام البيئي في هذه المناطق, )الشكل 

فط في مناطق عديدة من العالم ومنها تلك تلوث التربة والرواسب والمياه الجوفية في مناطق استكشاف وإنتاج الن

 ,Snowden et al 1987, Benka-Coker et al 1995التي اجريت على منطقة دلتا النيجر )

Amadi et al 1996, (Daniel, and Solomon 2002, Okop et al 2012, Osam et al 

2012, Osuji 2007, Asia 2007 ات إنتاج النفط والغاز . بينت الدراسات ان المعدات القديمة لشرك

غالبا تسرب كميات كبيرة من مخلفات عمليات االنتاج من المركبات الهيدروكربونيه في التربة المحيطة أو 

 مجاري المياه وبالتالي يتم انجرافها الى االراضي الزراعية في المناطق المجاورة.

 

الصورة مقتبسة من  –(. يوضح اشتعال الغاز الطبيعي اثناء عملية االستخراج 2شكل )

NATIONAL GEOGRAPHIC – Daily News   
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 -سيئون  –بوادي قودة مياه المع السيول الى مجاري  الحفر(. يوضح انسياب مخلفات 3شكل )

 . محافظة حضرموت
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وى تركيز الهيدروكربونات البترولية في عينات تربة أخذت من مناطق زراعية دراسات سابقة, اجمالي مست

سم(,  10 - 5ملجم/ كجم من التربه السطحية )على عمق  214-4تلوثت بمخلفات استخراج النفط تراوح بين 

سم(.  05-25ملجم/ كجم على اعماق اكثر ) 171 – 12سم( و  25-10ملجم/ كجم )على عمق  912-11و 

لوث التربة بمخلفات النفط الهيدروكربونية أمر شائع ومن القضايا البيئية الهامه المرافقة لعمليات ويعتبر ت

 حضرموت.  -في وادي قودة  -األسهم  – انجراف مخلفات الحفر السائلة مع مياه السيولن (. يبي4شكل )

 حضرموت -بمجاري السيول في وادي قودة  كربوهيدرات نفطية (.5شكل )
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(. ومن مصادر تلوث التربة المصاحب لعملية Ite and Semple 2012استكشاف وإنتاج الغاز والنفط )

في مواقع التخزين اذا لم  استكشاف وإنتاج النفط والغاز حوادث تسرب المواد الكيميائية المستخدمة في الحفر

تتخذ االجراءات الفنية واالحترازية المطلوبة بحسب المعايير المتبعة دوليا أو ألسباب تقنية لم تؤخذ في 

االعتبار كما هو الحال في حالة تسرب المواد الكيميائية في موقع التخزين التابع لشركة شلمبرجر والمنقولة من 

 ( المسيلة. 19( الى القطاع )   S1القطاع )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

وادي قودة  –الحفر السائلة بمخلفات بالهيدروكربونات و(. يوضح تلوث التربة الزراعية 6شكل )

 . محافظة حضرموت
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 حوادث تسرب المواد الكيميائية في مواقع التخزين

  S1دراسة حاله: تسرب المواد الكيميائية في موقع التخزين التابع لشركة شلمبرجر والمنقولة من القطاع )

 ( المسيلة موقع الرقبة )ملتقى الطويلة(. 14( الى القطاع ) 

كة شلمبرجر لتخزين المواد الكيميائية ويقع في منطقة الرقبة )ملتقى الطويلة( هذا الموقع استؤجر من قبل شر 

كم من وحدة االنتاج المركزية التابعة لشركة نكسن  19وتعد المنطقة من المناطق الزراعية ويبعد بحوالي 

 .  2م x 20 25( المسيلة محافظة حضرموت, وتبلغ مساحة الموقع حوالي 19قطاع )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يوضح تسرب المواد الكيميائية المستخدمة في الحفر في موقع التخزين التابع لشركة شلمبرجر لما وراء (. 7شكل )

 المسيلة موقع الرقبة )ملتقى الطويلة( والتي تعد منطقة زراعية. 44الى القطاع   S1البحار والمنقولة من القطاع 
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مما يسهل تسرب )السهم( (. يوضح استخدام مخلفات قرطاسية الغالق فتحة البرميل 8شكل )

 المادة الكيماوية أو تطايرها, بحسب نوعها.

العامل لم يستخدم  –. يوضح االحتكاك المباشر مع المواد الكيماوية بواسطة الجلد (9شكل )

 مما يسبب تسرب المادة الكيماوية عبر مسام الجلد الى الدورة الدموية.  –القفازات )السهم( 
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وفية:دير الخطر البيئي لتسرب المواد الكيماوية في موقع التخزين على التربة الزراعية والمياه الجتق  

النظام البيئي في هذه المنطقة حساس وكونه يمثل منطقة زراعية فهذا يعطي اهمية خاصة لمثل هكذا 

الموجودة في النظام البيئي  تسرب الن التربة الزراعية ستساعد على انتقال هذه المواد عبر السالسل الغذائية

للمنطقة. انتقال هذه المواد الكيميائية وخاصة المركبات الهيدروكربونية والمعادن الثقيلة الى السالسل الغذائية 

 –االنسان مباشرة, أو عبر سلسلة:  المحاصيل  –في هذا النظام البيئي قد يكون عبر سلسلة: المحاصيل 

االنسان. كما ان الكائنات الحية  –يوانات مثل االغنام )حليب ولحوم( الح –االعشاب والنباتات االخرى 

االخرى مثل الطيور والزواحف والثدييات البرية قد يصل اليها التلوث باالحتكاك المباشر أو عبر سالسل غذاء 

أو  الطيور الكاسرة. –الطيور التي تتغذى على الحشرات والديدان  –مختلفة مثل: ديدان االرض والحشرات 

الثعلب واكالت اللحوم االخرى. وهكذا ينتقل التلوث من مستوى طاقة  –االرانب البرية  -عبر: االعشاب  

)مستوى غذائي( الى مستوى طاقة آخر )مستوى غذائي آخر(, وتكمن الخطورة هنا في سلوك التلوث أو الماده 

بوهيدرات النفطية والمعادن الثقيلة والعناصر الملوثة )مثل المركبات الكيميائية المخزنة في هذه الحالة أو الكر

( في حالة حوادث االندالق كما وضحنا سابقا( عند انتقالها عبر سلسلة الغذاء حيث يحدث NORMالمشعة )

لها تراكم في كل مستوى غذائي ويزداد تركيز المادة السامة أو التلوث كلما انتقل التلوث من مستوى غذائي الى 

. حيث يصل تركيز التلوث  Bioaccumulationوتسمى هذه العملية بالتراكم البيولوجي المستوى الذي يلية 

الى الكائنات المستهلكة في قمة سلسلة الغذاء وهو في تراكيز عالية اعلى من تركيزه في التربة في بداية سلسلة 

لة اكثر من الكائنات التي تقع في الغذاء. وهذا معناه أن الخطورة البيئية والسمية تتأثر بها الكائنات في قمة السلس

بدايتها. وهذا من شأنه ان يؤثر على صحة االنسان والكائنات وعلى التنوع الحيوي وعلى النظام البيئي. تعمل 

الرياح على انتشار التلوث الى مسافات بعيدة وعلى مساحات شاسعة. وعند حدوث االمطار تعمل المياه 

ة وتشتيتها على مساحات كبيرة وبالتالي انتشار التلوث الكيميائي في المنجرفة على جرف المواد الكيميائي

سم من طبقات التربة تعيش كائنات حية متعددة االنواع واألجناس  10مناطق زراعية شاسعة. على عمق 

ويعتبر هذا القطاع محيط حيوي لكائنات حية دقيقة تعتبر اساس ومصدر خصوبة التربة الزراعية. من هذه 

, والفطريات وهي باآلالف لكل 2البكتريا بأنواعها وتعدادها يصل الى ماليين الخاليا البكتيرية لكل سمالكائنات 

, والديدان الخيطية والديدان الحلقية ومفصليات االرجل الدقيقة والعناكب والحشرات االخرى وغيرها من 2سم

ة. ونشاط هذه الكائنات وتكاثرها وحركتها الكائنات الحية التي تمثل نظاما بيئيا دقيقا خاصا بالتربة الزراعي

وتغذيتها ومخلفاتها وحياتها وموتها يعتبر مصدر خصوبة التربة. ولكل تربة زراعية نظامها البيئي الدقيق الذي 

يمثل مصدر خصوبتها. فكلما زاد التنوع الحيوي الدقيق وزادت اعداد وأنواع هذه الكائنات الحية في التربة 

التربة الزراعية. وانجراف هذه المواد الكيميائية الى هذه المناطق الزراعية له تأثيرات  كلما ارتفعت خصوبة

بيئية عدة على النظام البيئي الدقيق للتربة الزراعية في منطقة انتشار التلوث. فالمواد الكيميائية عندما تصل الى 

عدادها وأعداد أنواعها, أي انها تؤثر هذه المناطق تعمل على قتل هذه الكائنات مباشرة وبالتالي تؤثر على ا

(. ليس هذا فقط ولكن هذه Al-haifi et al. 2006على التنوع الحيوي الدقيق في النظام البيئي الدقيق للتربة )
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المواد الكيميائية تعمل على اتاحة الفرصة لنمو وتكاثر انواع من الكائنات الدقيقة على حساب انواع اخرى مثل 

الذي تمثل المركبات العضوية وخاصة الفوسفورية مصدر   Aspergillusت مثل فطربعض انواع الفطريا

 Aspergillusفيسيطر فطر الـ Penicilliumتغذية له بينما تمثل وسطا ساما لألنواع األخرى مثل فطر الـ 

تالي (. وبالAlghalibi & Al-haifi, 2007على بيئته وتتراجع االنواع االخرى المطلوبة لخصوبة التربة )

تفقد التربة خصوبتها تنوعها الحيوي بالتدريج وتصبح السيطرة ألنواع محددة من الكائنات الحية الدقيقة فقط. 

كل هذا يؤدي الى تدهور خصوبة التربة وتفككها وبالتالي الى سهولة انجرافها وتعرية المنطقة الزراعية التي 

اجمة عن تدهور خصوبة التربة الزراعية وتدهور تعرضت للتلوث. فباإلضافة الى الخسارة االقتصادية الن

االنتاج الزراعي ينجم عن التلوث تفكك وتعرية وانجراف التربة الزراعية وهذا يعتبر تفاقم للمشاكل البيئية في 

المنطقة. من جانب اخر فان تلوث التربة كيميائيا بالعناصر الثقيلة والمركبات العضوية يفقد النبات قدرته على 

المعادن واالمالح بشكل متزن, وهذا يقلل من القيمة الغذائية ومن جودة المنتجات الزراعية لهذه امتصاص 

 التربة.

 

اما في حالة هطول االمطار الغزيرة تنجرف المواد الكيميائية مع السيول وتتلوث مصادر المياه السطحية كما 

لوجية حتى تصل الى خزانات المياه الجوفية يحدث تسرب للمواد الكيميائية عبر طبقات التربة والطبقات الجيو

فتلوثها. فتنتقل المعادن الثقيلة والمركبات الكيميائية عبر مياه الشرب السطحية او الجوفية الى اإلنسان ويكون 

االطفال والمسنين والعليين هم االكثر تأثرا بهذا التلوث. كما تتأثر الحيوانات التي تشرب من هذه المصادر, 

 المادة الكيميائية يكون التأثير.   وتبعا لنوع
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 الوضع البيئي في مناطق استكشاف وإنتاج الغاز والنفط في اليمن

: محافظة حضرموت1مثال  

  - الشركات االنتاجية واالستكشافية في محافظة حضرموت 

 
الشركات اإلنتاجية: -أوال   

ات قطاعات يتم إنتاج النفط منها بكمي توجد بوادي حضرموت و الصحراء خمسة قطاعات منتجة , أربعة

طاعات:تجارية و قطاع جاري العمل فية إلنتاج النفط . والجدول التالي يوضح بعض المعلومات عن هذة الق  

 
 

 

رفم 
 القطاع

اسم 
 القطاع

 الشركة
ةالمشغل  

 جنسبة
الشركة 
 المشغلة

عام  
بدء 
 اإلنتاج

 معدل اإلنتاج اليومي)
 برميل(

شرق  15
 شبوة

ةفرنسي توتال م1447   90555 
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عدد حاالت االصابة بالسرطان المكتشفة بينت االصدارات االحصائية لمؤسسة حضرموت لمكافحة السرطان 

م ) 2511حالة عن العام  02حالة سرطانية مختلفة بزيادة  021م في حضرموت بـ 2512خالل العام 

حاالت السرطانية وتبلغ نسبة اإلصابة فيها حالة(. تحتل محافظة حضرموت المرتبة األولى في عدد ال070

. وتتركز معظم االصابات في مناطق الوادي والصحراء, فيما تأتي محافظة شبوة في المرتبة الثانية 41%

 .%2, تليها محافظة المهرة بنسبة %7وبنسبة 

ع الصحي ( مؤشرا التجاه الوضCancer Registryيمكن استخدام سجالت قيد حاالت االصابة بالسرطان ) 

الذي ربما يكون له عالقة بالوضع البيئي في مناطق حاالت االصابة وذلك اذا ما تمت دراسة المتغيرات التالية 

 وعالقة بعضها ببعض:

عالقة الفترة التي ظهرت فيها اولى حاالت االصابة وفترات تصاعد معدل االصابة بالسرطان بفترة  -

 ي تلك المناطق أو المناطق القريبة.نشاط صناعة استكشاف وإنتاج النفط والغاز ف

عالقة الفترة التي ظهرت فيها اولى حاالت االصابة وفترات تصاعد معدل االصابة بالسرطان بفترة  -

انتشار التلوث البيئي الناجم عن نشاط صناعة استكشاف وإنتاج النفط والغاز في تلك المناطق أو 

 المناطق القريبة.

المتكررة في منطقة ما بنوع التلوث البيئي في المنطقة ألن لكل نوع عالقة نوع االصابات السرطانية  -

 من أنواع التلوث البيئي بالمواد المسرطنه حاالت سرطانية معينة يسببها أو يعمل على تسهيل حدوثها.

عالقة المناطق التي تمثل بؤر انتشار االصابة بالسرطان بتقييم الوضع البيئي تقييما شامال )أهمها المياه  -

اسلوب حياة الناس في تلك  -الغاز الطبيعي في بئر المصدر –الصخور  –الهواء  –التربة  –لجوفية ا

 المنطقة(.

عالقة تركز انتشار السرطان بصورة ملفتة وغير طبيعية في قرى معينة أو أسر معينة باستخدامهم لعبوات  -

 وبراميل المواد الكيماوية المستخدمة في الحفر.   

ثدي المركز األول بين إجمالي الحاالت المرصودة بين اإلناث والذكور وهو األعلى بين ويحتل سرطان ال 

اإلناث, ويأتي سرطان الدم )اللوكيميا( في المركز الثاني ويليه سرطان الغدد الليمفاوية ثم سرطان القولون 

ي يتم اكتشافها بنسب أقل ثم سرطان الدماغ واألعصاب باإلضافة الى الحاالت السرطانية األخرى الت  والمستقيم

 مثل سرطان الفم وسرطان الجهاز التناسلي ومنها سرطان البروستاتا وسرطان المبايض.

سرطان المبايض يحتل المرتبة الثانية بين اإلناث بعد الثدي ويحتل سرطان القولون والمستقيم المركز الثاني 

 بين الذكور.

ًة نسبياً عنها بين الذكور إالّ أن نسبة اإلصابة تكون بين وحدوث اإلصابة بالسرطان بين اإلناث تكون مبكر

 الذكور في الفئات العمرية األعلى )ما بعد الستين من العمر( أكبر عنها عند اإلناث.
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ـ  2555من إجمالي الحاالت بحسب إحصائية  %2.1ونسبة اإلصابة بالسرطان بين األطفال تصل إلى  

لفئة العمرية هو األعلى بين الذكور واإلناث وبأعداد متساوية, يليه م. ويعتبر سرطان الدم بين هذه ا2511

 .%10.1سرطان الدماغ والجهاز العصبي المركزي بنسبة 

قد تعود اسباب ارتفاع نسبة االصابات الى مجموعة من العوامل المساعدة المتوفرة في البيئة أبرزها تعرض 

ي ربما قد ينجم عن التلوث البيئي الذي قد ينشأ مصاحبا السكان في مناطق االصابات إلى التلوث البيئي الذ

لعمليات استكشاف وإنتاج النفط وتصاعد المركبات الهيدروكربونية المتطايرة الى الغالف الجوي أو تلوث 

المياه الجوفية بالمعادن الثقيلة والمركبات الكيماوية المستخدمة في الحفر أو نتيجة أحداث التلوث البيئي الناجمة 

 ن االجراءات غير السليمة وغير االمنة لتصريف النفايات أو المصاحبة لعمليات الحفر نفسها. ع

عندما تكون المركبات الكيماوية هي السبب الرئيسي لحدوث السرطان فهناك عوامل كثيرة وأدوارها متداخلة 

 تلعب دورا هاما في ظهورة, وأهمها: 

عنصر الكيميائي المسبب للتلوث في الوسط البيئي الذي تم درجة تركيز وسمية المادة الكيميائية أو ال -1

 التعرض له.

وجود أكثر من مادة كيميائية أو عنصر كيميائي مسببا للتلوث فحسب االنواع المتواجدة مع بعض قد  -2

يكون تأثير كل منها يبطل تأثير االخر أو العكس قد يكون تأثير كل منها يحفز تأثير اآلخر, بحسب 

 البيولوجي لكل منها. النوع والسلوك

جنس الشخص المتعرض للتلوث )ذكر أم انثى( الن درجة تأثر االناث بالمواد المسرطنة يختلف عنها  -2

 في حالة الذكور.

 الحالة الصحية للشخص فمثال وزن الكبد بالنسبة لوزن الجسم يلعب دورا هاما. -9

أكثر من السالالت االخرى في نفس العوامل الوراثية, فبعض السالالت الجينية لديها مقاومة للسمية  -0

منطقة التلوث لذلك قد تظهر حاالت االصابة في اسر معينة فقط في نفس المنطقة التي تعرضت للتلوث 

 أو اذا ظهرت في اسر اخرى فبمعدل منخفض.

عادات وتقاليد وأسلوب الحياة اليومية للناس في مناطق التلوث البيئي وخاصة طبيعة ونوع التغذية  -0

 ومصادر مياه الشرب ونوعية المعادن الذائبة فيها.  اليومية

كل ما ذكر سابقا عوامل تلعب دورا هاما في حدوث االصابة بالسرطان أو عدم حدوثها عند التعرض لتلوث 

بيئي مسرطن أو محفز لحدوث اصابة السرطان في مناطق استخراج وإنتاج الغاز والنفط. وال شك أن وعي 

ق له دور هام ولكن هذا ال يعفي شركات االمتياز من اتخاذ اجراءات البيئية الالزمة المواطنين في هذه المناط

لوقاية البيئة اليمنية ومنع حدوث التلوث والتخفيف منة ومعالجته في حالة حدوثه. الن مثل هذه االجراءات 

 تضمنها االتفاقيات وقوانين حماية البيئة المحلية والدولية.
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 ياز النفطي بحضرموت شكاوى سكان مناطق االمت

ال شك ان الصحافة بشتى صورها تمثل نافذة لعامة المواطنين للتعريف بقضاياهم وإطالع الرأي العام على تلك 

بالرجوع الى التقارير الصحفية المتعلقة بالتلوث البيئي القضايا وإيصالها الى الجهات الرسمية المعنية. 

تفيد  –محافظة حضرموت وحاالت االصابة بالسرطان وجدت تقارير واالنتهاكات البيئية في مناطق االمتياز ب

تزايدت حاالت إصابات ووفيات السرطان بين المواطنين في قرية هضاب التابعة لمديرية الضليعة غرب مدينة 

( حصة شركة مول المجرية. وأكدت تقارير اللجان الميدانية 94المكال محافظة حضرموت ضمن القطاع )

م( من خالل لقائها بمدير عام مكتب وزارة النفط 2550ل الميداني في حينه )أي في العام  المكلفة بالنزو

والمعادن بمحافظة حضرموت حيث افاد ان اصل المشكلة في النفايات المتروكة بالقرب من البئر االستكشافية 

قيب. بعد إجراء ( حيث قامت شركة مول المجرية )الشركة االم( وشركة صينية بالتن94قطاع ) 1 -بلحرك 

لمياه الشرب بالقرب من قرية َدقيم  عمليات المسح وحفر البئر االستكشافيه قامت الشركة بحفر بئر ارتوازية

. وقام األهالي بتوصيل شبكة المياه إلى القرية, وعندما ارتفعت معدالت االصابة بسرطان 15 -بلحرك, شكل 

م لجان من اللجنة الوطنية للطاقة 2550وصلت في العام الدم )ليوكيميا( ارتفعت االصوات بهذه القضية. ف

الذرية ومن شركة النفط والمعادن لإلطالع على الوضع البيئي. يفيد الصحفي عوض كشميم كاتب التقرير 

م من المواطن يسلم 2515أغسطس  12استالمة ملف شكاوى متكامل في األسبوع قبل كتابة التقرير بتاريخ 

الملف تزايد أعداد الضحايا والمصابين بالمرض ومن بينهم أطفال حيث وصل عدد باخريبة , وفي محتويات 

تقرير االصابة بالليوكيميا  –سنوات  2فارقا الحياة هما: عمر صالح بلحرك ) منهم طفلين 4المصابين إلى 

افادة  –عاماً  02سنوات(, وتوفي مواطنان آخران: سعيد سالم بلحرك )7ضمن المرفقات( وعبدهللا عمر عبيد )

عاماً(, وفي العام نفسه توفي المواطن علي أحمد  92وفاته بليوكيميا الدم ضمن المرفقات( وعمر سالم بلحرك )

عاماً( بعد اصابته بسرطان الدم الحاد, وتوفى المواطن سالم عبدهللا باكرشوم )افادة مستشفى ابن  25بابدر )

 ت(.حضرموت باصابتة بالفشل الكلوي ضمن المرفقا –سيناء 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  .(. يوضح قرب موقع النفايات من مصادر مياه الشرب 41شكل ) 
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وبحسب التقرير الصحفي أفاد أحد أبناء المنطقة )يعمل في القطاع الصحي يدعى باكرشوم( عن وجود إصابات 

منتشرة بعد فحص حالتين للشابين عمر عبيد باصالح وآخر  جديدة, وقال إن االصابات بالسرطان في الدماغ

 ها.االصابة نفسظهرت عليه أعراض  اسمة "بامساعد " يعمل في سلك التدريس

بحسب عوض كشميم أن األهالي يرجعون سبب ظهور االصابات إلى المخلفات والنفايات التي جلبتها شركة 

مول المجرية والى البئر االرتوازية كونها غير صالحة للشرب. وبعد أن استكملت الشركة عملها اتفقت مع 

تحت جبل قارة تسمى "قارة علّية",  بسيطموقع يقع في هضبة ذات منحدر مقاول بنقل مخلفات الحفر إلى 

 باتجاه الجنوب من قرية "دقيم بلحرك" بحوالي كيلو متر واحد.

اكد تقرير اللجنة التابعة للجنة الوطنية للطاقة الذرية التي كلفت بالنزول الى المنطقة في حينه وتقرير لجنة 

 ²م 75مخلفات الحفر الى مساحة تقدر بـم أنه تم نقل 2550وزارة النفط والمعادن التي زارت الموقع عام 

تقريباً دون دفنها, واكتفي بإحاطتها بحواجز ترابية. وتم تحديد المكان من قبل األهالي ودفع لهم مبلغ مالي 

 . وهذا يدل على أن الموقع غير مرخص الستقبال النفايات والتخلص منهاحسب إفادة المقاول للجنة, 

ية للطاقة الذرية ان المنطقة بعيدة عن المدينة وعن ملوثات المدنية, والمواطنين ويفيد تقرير فريق اللجنة الوطن

معتمدون في تغذيتهم على ما تنتجة االرض والحيوانات ومياه الشرب مصدرها ابار المياه الجوفية ومياه البرك 

طان الحاد )ليوكيميا المتجمعة من مياه االمطار في المنطقة. وأفاد االهالي للفريق عن بروز االصابات بالسر

الدم( حيث توفي أربعة اشخاص جراء االصابة. ويدعي االهالي ان سبب االصابات هي نفايات حفر البئر 

االستكشافية. حيث يفيد التقرير ان المقاول لم يلتزم بالعقد الذي ابرمته الشركة معه حيث اشترطت الشركة دفن 

نه لم يتم االلتزام بذلك وان مخلفات الحفر ظلت في مكان الحفر النفايات في حفرة بعمق اربعة امتار وما حدث ا

(. ويذكر التقرير كذلك ادعاء االهالي بأن سبب ظهور هذه االمراض هي مخلفات 2لمدة سنتين )التقرير ص

الحفر وان بعض المصابين تم عالجهم في االردن وان االطباء اكدوا لهم أن اسباب ذلك هي مخلفات حفر البئر 

 شافية.االستك

هناك وثائق تدل على تضرر المواطنين في مناطق االمتياز ومعاناتهم جراء التلوث البيئي الذي تتركه شركات 

( يوضح صوره لتوجيه رئيس الجمهورية لرئيس مجلس الوزراء لمقابلة وجهاء باوزير 11االمتياز. الشكل )

 م والعمل على حل مشاكلهم.حضرموت الساكنين بجوار مناطق االمتياز وذلك لالستماع لشكاويه
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وخطاب مدير عام مكتب وزارة النفط والمعادن بمحافظة حضرموت المهندس عمر باشرحبيل الموجه الى 

 م )انظر المرفقات(.2559-12-20رئيس هيئة استكشاف وإنتاج النفط المهندس نبيل صالح القوسي بتاريخ 

عميد عبدالقادر علي هالل طلب حضورهم الى مكتبه االربعاء بتاريخ تضمن الخطاب أن محافظ المحافظة ال

م على خلفية شكوى من قبل مواطني منطقة منتر بامنيف القريبة من قرية دقيم بلحرك )مديرية 22-12-2559

التابعة لشركة مول المجرية العاملة  1 –محافظة حضرموت( حيث موقع البئر االستكشافية بلحرك  –الضليعة 

(. حيث مضمون شكواهم بروز ظاهرة مرض سرطان الدم )اللوكيميا( حيث توفي من جراءه 94قطاع )في ال

اربعة اشخاص ويدعون )كما ذكر الخطاب( بأن سبب ذلك عدم التزام المقاول بالعقد الذي ابرمه مع الشركة في 

 دفن المخلفات والنفايات الكيميائية بعد حفر البئر االستكشافية. 

( شرق شبوة 15لخطاب أن المحافظ تطرق الى بروز ظاهرة نفوق وموت االغنام في قطاع )وفي طي نفس ا

بمحافظة حضرموت العاملة به شركة توتال الفرنسية من جراء وضع المياه المصاحبة للنفط في أحواض من 

واض مما المحتمل أن تكون قد صممت خطأ بحيث أنها تسمح بتسرب تلك المياه المصاحبة للنفط حول تلك االح

 ادى الى موت ونفوق تلك االغنام ومما يشكل ايضا خطرا على مواطني تلك المنطقة بمحافظة حضرموت.  

صوره لتوجيه رئيس الجمهورية لرئيس مجلس الوزراء لمقابلة وجهاء باوزير (. 44شكل ) 

 حضرموت الساكنين بجوار مناطق االمتياز
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  وثيقة وزارة حقوق اإلنسان

 2وتبعا لذلك جاءت وثيقة وزارة حقوق االنسان خاطبت فيها وزيرة حقوق االنسان حورية مشهور بتاريخ 

نفط /احمد دارس, التكرم باالطالع والتوجيه باتخاذ االجراءات م في معرض رسالتها الى وزير ال2512مارس

 الالزمة لمعالجة معاناة األهالي في مناطق االمتياز جراء التلوث البيئي الناتج عن نشاط الشركات النفطية.

(. خطاب وزارة حقوق االنسان الى وزارة النفط والمعادن للتكرم باالطالع 42شكل )

 والتوجية التخاذ الالزم لرفع معاناة االهالي في منطقة غيل باوزير.
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 تقييم الخطر البيئي في مناطق االمتياز بحضرموت

 

 محافظة حضرموت  –الضليعة  مديرية –( 42الوضع البيئي في منطقة دقيم بلحرك قطاع )

( حفرت في منطقة دقيم بلحرك 1) –من خالل تقرير لجنة هيئة استكشاف وإنتاج النفط وجد أن بئر بلحرك 

( جنوب شرق المعبر من قبل شركة مول. تقع البئر شمال غرب القطاع ضمن منطقة دقيم بلحرك )يبعد 94قطاع )

ابعة لمديرية الضلعية, وتبعد قرية دقيم بلحرك عن مركز المديرية بحوالي البئر حوالي واحد كيلوا متر عن القرية( الت

 . .(”16.5’4754)طوال (”34.5’1456)( كم, مع العلم أن البئر تقع في تل ضمن اإلحداثيات التالية: عرضا 25)

تقرير لجنة م. ذكر في 14/11/2551م. وتم االنتهاء من الحفر واالختبار بتاريخ 11/1/2551حفرت البئر بتاريخ 

هيئة استكشاف وإنتاج النفط التي زارت الموقع انها قامت بالمعاينة والتدقيق في موقع الحفر وقد تم تسوية الموقع بعد 

 االنتهاء من أعمال الحفر حيث أن البئر كانت جافة.

للمواد المستخدمة في وذكر أنه لم يالحظ أي آثار لمخلفات فتاتات الحفر آو آي آثار تدل على وجود بقايا أو مخلفات 

 (.12عمليات الحفر كما هو مبين في الشكل )

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

متر( من القرى المجاورة  755وقد تم نقل مخلفات الحفر إلى موقع آخر قريب من الطريق العام ويبعد حوالي )

(, أموا  10,10) وتم نثرها وأحاطتها بمصدات ترابية متعددة في جميع االتجاهات كما هوو موضوح فوي الشوكل 

 متر فقط.  955موقع الحفر نفسه فيبعد عن القرى المجاورة بحوالي 

هيئة  جنةيتضح عدم وجود مخلفات للحفر في الموقع كما ذكر في تقرير ل –(. موقع الحفر 43شكل )

 .استكشاف النفط
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اجريت قياسات إشعاعية ضمن الموقع الذي تم ترحيل التربوة المخلوطوة بمخلفوات الحفور إليوه والمحاطوة بسواتر 

إشوعاعية  ترابي بواسطة جهاز المسح اإلشعاعي ألشعة جاما, وجهواز كاشوف النيترونوات ولوم ترصود أي قوراءة

 260- 110سوى الخلفية الطبيعية. وحسب تقرير اللجنة الوطنية للطاقة الذرية أن القراءات كانت متفاوتة بين 

nSv/hr . 

من خالل تقصي التقرير تبين أن اللجنة اجتمعت بأهالي المنطقة ومن خالل االستفسار الذي طرحته اللجنة على 

ة من مخلفات الشركة التي جلبت فيها المواد الكيميائية المستخدمة االهالي حول ما اذا كان هناك براميل فارغ

في الحفر. تبين من خالل رد االهالي أنه كان لديهم دبتين فقط تم تسليمهما للدكتور سعد الخير مندوب اللجنة 

قلت. ومن خالل الوطنية للطاقة الذرية عند زيارة فريق اللجنة الوطنية للطاقة الذرية الموقع الية النفايات الذي ن

مخلفات ألدوات الحفر لدى االهالي مثل أنابيب الحفر ومواد تقرير فريق لجنة الطاقة الذرية فقد وجد الفريق 

, وأفادهم أحد كيميائية مثل هيدروكسيد الصوديوم والتي كان االهالي يعتقدون حسب افادتهم انها مواد طالء

هم متحفظون عليها. وهذا يعتبر مؤشر خطير يدل على ان االشخاص ان معظم االهالي لديهم بعض المواد وأن

الشركة اتاحت استخدام المواطنين لعبوات المواد الكيماوية بالمواد الكيماوية بنفسها  أو ان اجراءات الشركة لم 

تكن بالمستوى المطلوب لمنع وصول مثل هذه المواد واألدوات والنفايات الخطرة الى الناس في المنطقة, ومن 

فترض ان تقوم الشركة بإجراءات االمن والسالمة الصحية والبيئية الالزمة للتخلص من العبوات الفارغة الم

ومن المهم االشارة الى أن أنابيب الحفر تعتبر من المخلفات الضارة جدا والتي كان كونها تمثل نفايات خطرة. 

بداخل هذه  NORMفقد تترسب الـ يجب الكشف عن المستوى االشعاعي للحراشف والرواسب التي بداخلها. 

 . االنابيب ويصل مستوى االشعاع الى مستوى التلوث اإلشعاعي الخطر

 العشوائية اآلثار وتكون Stochastic عشوائية  تأثيرات الى االشعاع من النوع هذا مثل الى التعرض يؤدي

 واللوكيميا السرطان ذلك على األمثلة وتتضمن hereditaryاو اثار وراثية  جسمية somatic اثار :إما

leukemia   والتغيرات الوراثية ,mutationلألجنة الخلقية , والتشوهاتabnormalities , وتزيد 

 إلى لإلشعاع التأثيرات جراء التعرض هذه وأحيانا تحتاج . اشعاعية لجرعات التعرض بزيادة حدوثها احتمالية

(. هذا االمر جعلنا نرجع الى الدكتور سعد الخير أكثر أو سنوات عشر إلى خمس تظهر )من حتى طويل وقت

م. وأفاد بأنة وجد عند االهالي دبات وبراميل فارغة 2550ونسأله عن الوضع حين زيارته للموقع في العام 

كانت تحوي مواد كيماوية تستخدمها الشركة في الحفر. وذكر بأن االهالي أفادوه في حينه بأنهم أخذوا هذه 

ة بالمواد الكيميائية الستخدامها في طالء المنازل كونها تشبه الطالء وذكر بان هذه العبوات العبوات وهي ممتلئ

. وهذا يشير الى ضعف االجراءات االمنية الالزمة caustic sodaالتي وصلت الية عبوات كانت تحوي 

 لمنع تسرب النفايات الى خارج الموقع.

 شروط االجراءات االمنية المفترضة في الموقع:

تبعا إلرشادات مجموعة البنك الدولي بشأن البيئة والصحة والسالمة المتعلقة بالمشاريع البرية الستخراج النفط  

 والغاز فان االجراءات االمنية يجب أن تكون كما يلي:
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في  تحكم ونقاط المرفق محيط حول سياج خارجي بإقامة المرافق إلى به المصرح غير الوصول منع يجب

 تحدد أن ينبغي آما .إلى المرافق العام الوصول في التحكم إجراء تطبيق ويجب .(ت الحراسةبوابا) الدخول

 المنطقة حدود عند الضوابط األمنية أو التدابير تفعيل منها يبدأ التي األماكن والمناطق المغلقة المناسبة الالفتات

 فصل المداخل بوضوح تحدد أن بدفال المركبات مرور حركة تنظم الالفتات التي أما .المرفق يشغلها التي

 مراعاة استخدام ويجب .الموظفين / الزوار لمركبات والمداخل المخصصة التوريدات / للشاحنات المخصصة

عمليات  تعظيم فرص ولزيادة .(المغلقة الدوائر التليفزيونية المثال, سبيل على) التسلل عن الكشف وسائل

 .وكافية مناسبة إضاءة المرفق بأنظمة ُيجهز أن يجب لين,المتسل دخول إمكانية من المراقبة والحد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ومن المشاهد التي الحظها الدكتور سعد بالخير حسب حديثة الي, جثث حيوانات )اغنام( حديثة الوفاة 

بالقرب من موقع النفايات وقد انسلخ الصوف والجلد من جسم الحيوان رغم نفوقة حديثا ويظهر عليها االحمرار 

الشديد في الجزء المنسلخ منه الصوف والجلد. وهذا يعتبر مؤشرا على تعرض هذه الحيوانات اللتهابات حادة 

وشديدة قد يكون السبب هو تعرضها لتراكيز عالية من المعادن الثقيلة مصدرها مياه الشرب القريبة من موقع 

عبر الدوره الدموية الى شبكة االوعية  النفايات أو النباتات التي تتغذى عليها بالقرب من الموقع ومن ثم

والشعيرات الدموية في كل اجزاء الجسم. او أن التعرض كان لمواد كيميائية متطايرة تسربت عبر الجلد ومنه 

الى الدورة الدموية ثم الى جميع اجزاء الجسم. ومن الواضح جدا ان نقل هذه النفايات دون ادنى معالجة الى 

( يمثل خطرا 10مناطق سكنية مأهولة بل وبالقرب من مصادر مياه الشرب )شكل  موقع مثل هذا بالقرب من

 بيئيا وصحيا مباشرا يهدد صحة االنسان والحيوانات في المنطقة. ومن المخاطر البيئية المحتملة: 

اهمال االجراءات االمنية لمنع الوصول الى نفايات براميل المواد  الكيميائية المستخدمة في  مثال على(. 44شكل )

 سيئون -وادي قودة  – DNOالحفر وبالتالي انتقال التلوث الكيماوي عبر سلسلة الغذاء. شركة 
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التسرب عبر التربة الى طبقات المياه الجوفية وخاصة عند حدوث االمطار الغزيرة ومن ثم تصبح  -1

وفية ملوثه بالمعادن الثقيلة والمركبات الكيميائية العضوية الخطرة. وخاصة أنه لم تتخذ أي المياه الج

اجراءات لعمل فرشات بالستيكية أو غيرها عازلة تمنع تسرب التلوث عبر الطبقات الجيولوجية الى 

 (.  10, 10المياه الجوفية, شكل )

الية, ويتضح عدم وضع عازل لمنع تسرب التلوث الى (. الموقع الذي تم نقل النفايات  45شكل ) 

 الموقع غير مرخص للتخلص من النفايات.  وطبقات االرض ومن ثم الى المياه الجوفية, 

بعد نزول االمطار مما يدل على انجراف التلوث  في الموقع (. يوضح الرواسب الداكنة46شكل ) 

  معلتلوث في هذه المناطق بعد تبخر المياه, وتركزه في مياه االمطار المنجرفة وتكوين رواسب ا

 .  ومن المصادر المائية قريةالموقع من القرب 
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ر التلوث ليغطي اكبر رقعه من التربة واألراضي االنجراف مع مياه االمطار والسيول وبالتالي انتشا -2

الزراعية. وفي هذه الحالة تصبح التربة الزراعية ملوثة ويصبح تركيز المعادن الثقيلة والمركبات 

الكيميائية االخرى متاحة لالنتقال عبر سلسلة الغذاء حتى تصل الى االنسان وهي في تراكيز اعلى من 

يمثل تهديدا صحيا لإلنسان وللكائنات الحية المكونه للنظام البيئي في تراكيزها في التربة اصال. وهذا 

 المنطقة. 

نشر التلوث بواسطة الرياح, وبالتالي انتشاره في مساحات واسعة غير ملوثة والى مسافات بعيدة عن  -2

 مصدر التلوث. 

ن والكائنات الحية التلوث بالمعادن الثقيلة له تأثيرات وانعكاسات صحية بالغة الضرر على صحة االنسا -9

االخرى خاصة على الجهاز الدوري والجهاز العصبي والهيكل العظمي  )كما تمت مناقشته في الجزء 

 الخاص به(. 

من المفترض اعادة تأهيل التربة في المناطق التي انتشر فيها التلوث بحسب االتفاقيات والتشريعات البيئية المحلية 

 والدولية. 

 

 (World Bank Group, 2007كاملة والمفترضة لهذه النفايات: )االدارة البيئية المت

 هذه وتضمين منهما والتخلص وفتات الحفريات الحفر سوائل لمعالجة العملية البدائل البيئية خيارات تقييم ويجب

 بند نم أكثر أو التالية أحد البنود البديلة الخيارات تشمل أن ويمكن  .الحفر برنامج عملية تخطيط في الخيارات

 :معاً  واحد

 النفايات؛ هذه للتخلص من مخصصة بئر في والفتات السوائل مزيج حقن • 

 للبئر؛ الحلقي الحيز في الحقن • 

أو  /و التدوير, وإعادة المعالجة, قبل لذلك مبطنة مخصصة ُحفر أو تخزين خزانات /صهاريج في التخزين • 

 النهائيين؛ والتخلص المعالجة

 غير مواد إلى والفتات السوائل لتحويل أو مادية بيولوجية معالجة كانت سواءً  وخارجه عبالموق المعالجة  •

 المقررة األساليب باستخدام مهنا النهائي قبل التخلص خطرة

 .االستخدام وإعادة الموزعين للمعالجة إلى بإرسالها المستهلكة السوائل تدوير إعادة  •

 

 :طريق عن منها التخلص إلى التي تحتاج لحفرياتا وفتات الحفر سوائل تخفيض كميات دراسة

 السائل, استبدال إلى الحاجة لتقليل الصلبة المواد الجوامد أو على السيطرة في الكفاءة عالية معدات استعمال • 

 الحفريات؛ فتات على المتبقي السائل كمية من وكذلك للحد
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 للتقليل عملياً, ذلك كان حيثما الملتفة, باألنابيب لحفرالفتحة وا ضيقة األطراف المتعددة اآلبار أساليب تطبيق  •

  .المنتجْين والفتات السوائل من كمية

 

 :المستهلكين وفتات الحفريات الحفر بسوائل التلوث ومكافحة منع تدابير تشمل

خالل  من وذلك المنصرف, الفتات بها المزود اإلضافات الكيماوية ببقايا المتعلقة البيئية المخاطر من الحد • 

 السوائل, لمنظومة الدقيق االنتقاء

 سميتها, ودرجة اإلضافات, هذه وتركيز المتطلبات الفنية, مراعاة مع السوائل إلضافات الدقيق االختيار • 

 المحتمل؛ البيولوجي والتراكم والتوافر البيولوجي,

 المستخدم في الباريت مادة خزونم في والكادميوم( )خاصة الزئبق الثقيلة المعادن شوائب تركيز وخفض رصد • 

 في غلقها فيجب الخ .…االنتاج, أو عمليات االستكشاف في المحفورة بالُحفر يتعلق فيما وأما . السائل تركيبة

 دفن المخطط من وإذا .العمليات تاريخ انتهاء من شهراً   12عن المدة تزيد أال شريطة ممكن, وقت عملي أقرب

 الوفاء التغطية( , فيجب /الدفن /بالمزج التخلص العمليات )طريقة انتهاء الحفرة بعد في الحفر نفايات

 :األدنى المطلوب الحد تمثل وهي التالية باألوضاع

 ممكن؛ حد أقصى إلى الحفرة محتويات تجفيف • 

 ثالثة هو الحجم حيث من النموذجي التربة التحتية )الخلط من مالئمة بكمية الضرورة عند النفايات خلط • 

 نفايات(؛ جزء إلى تحتية زاء تربةأج

 الخليط؛ فوق واحد متر بمقدار نظيفة تحتية تربة وضع  •

 يمكن حتى التحتية التربة فوق فيما بعد, بل يجب وضعها الخليط( فوق (السطحية التربة استخدام يجب ال  •

 .كاملة استعادة السابق وضعها المنطقة إلى استعادة

 إجراء الضروري من يكون وقد  .االفتراضي القصوى للعمر األحمال وحساب الحفرة نفايات تحليل يجب  •

 .دولياً  بها المعترف التعرض الكيماوي عتبات تجاوز عدم إلثبات المخاطر إلى تقيم مستند

 المستخرجة  الرمال

 الرمال ههذ بأن علماً  الهيدروكربونات, أثناء تصنيع التكوين سوائل عن المكامن من المستخرجة الرمال ُتفصل

 والعمق, للموقع, كبيراً تبعاً  تفاوتاً  يتفاوت الزيت محتوى أن غير تتلوث بالهيدروكربونات, أن يمكن

 بتنفيذ في منبعها المستخرجة الرمال كمية خفض إلى البئر إنجاز تهدف أنشطة أن ويجب .المكمن وخصائص

 .البئر في قاع الرمال على بالسيطرة المعنية الفعالة التدابير

 مع منها والتخلص معالجتها ويمكن مختلطة بالزيت, نفايات أنها على المستخرجة الرمال مع التعامل جبي

 الحفر سوائل استخدام المتولد عند الفتات مع :المثال سبيل على (بالزيت الملوثة الصلبة )الجوامد( المواد

 المستخرجة الرمال عن النفط إزالة في ءالما اُستخدم إذا. الخزانات( /قيعان الصهاريج حمأة مع أو الالمائية

 إن المستخرجة المياه معالجة نظام :سبيل المثال مالئم )على وتخلص معالجة نظام إلى وتوجيهه فيجب استرداده
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 والسوائل اآلبار إنجاز سوائل تشمل أن اإلنتاجية يمكن القدرة تحسين وسوائل اآلبار إنجاز سوائل .ُوجد(

الملحية  المحاليل المعتاد في وسوائل الخدمة( التدخل سوائل فيها بما (اإلنتاجية اقدرته المستخدمة لتحسين

 هذه وُتستخدم  .األخرى الكثيرة الكيماوية والمنظومات والجاليكوالت, األحماض, والميثانول أو الموزونة,

 قاع على ضغط ةللمحافظ ببساطة ُتستخدم أو الهيدروكربونات, واستثارة تدفق البئر جوف لتنظيف السوائل

  .الكيماوية واإلضافات )النفط(, والزيت الصلبة, مثل المواد بمواد تتلوث السوائل هذه ُتستخدم وحين  .البئر

 البيولوجي والتراكم البيولوجي, وسميتها, والتوافر حجومها, إلى استناداً  الكيماوية المنظومات ويجب اختيار

 أحد البديلة التخلص تشمل خيارات أن ويمكن  .السوائل لهذه عمليةال التخلص خيارات يجب تقييم المحتمل؛ كما

 :واحد معاً  بند من أكثر أو التالية البنود

 إلعادة األصلي الموزع إلى البر إلى مغلقة وشحنها شبكات /أنظمة في تداولها كان إذا السوائل تجميع • 

 تدويرها؛

 ُوجدت؛ إن للتخلص, مخصصة بئر في الحقن • 

 مفعول( )إبطال تحييد يجب كما  .منها لمعالجتها والتخلص المستعملة المياه نفايات مجرى في دمجها • 

 والتخلص؛ المعالجة قبل األحماض المستهلكة

 .النفايات إدارة لخطة طبقاً  مرفق معتمد في وخارجه بالموقع المادية أو البيولوجية المعالجة • 

 

 الطبيعة في الموجودة المشعة المواد

 اإلنتاج, وأوعية العملية مواسير في حمأة كقشور أو الطبيعة في الموجودة المشعة المواد تترسب نأ يمكن

 اّتباع يمكن حتى معها برنامج للتعامل إعداد يجب المواد هذه توجد وحين  .الحقل خصائص مكمن حسب

 فقد الطبيعة الموجودة في المشعة المواد إزالة المهنية الصحة أسباب تطلبت إذا .المالئمة إجراءات المناولة

 :منها التخلص خيارات تشمل

 الحيز في والحقن ملحي؛ كهف أو عميقة بئر والحقن في البئر؛ إخالء أنشطة أثناء )العلب( بالحاويات التخلص

 أو معالجة أعمال تنفيذ يجب .الغلق محكمة علب أو حاويات في أرضي مدفن في أو إلحدى اآلبار, الحلقي

 يجعل بما في الطبيعة, الموجودة المشعة المواد أو القشور أو بالحمأة المعدات المتأثرة لىع عزل أو تحويل

ويجب   .المخاطر تحليل إلى المستندة دولياً  المقبولة الحدود المعالجة في للنفايات المحتمل البشري التعرض

 للتخلص خارجي مرفق إلى اياتالنف أُرسلت وإذا .التخلص عملية في بها المعترف الصناعية الممارسات اّتباع

 .النفايات هذه الستقبال مرخصاً  المرفق هذا أن يكون فيجب منها
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 تقدير الخطر البيئي والصحي

بالنسبة للكيماويات المستخدمه في عمليات صناعة استكشاف وإنتاج الغاز الطبيعي والنفط عموما 

ميائي مستخدم في عمليات استخراج النفط مركب كي 022منتج يحتوي على حوالي  499سجلت قائمة بحوالي 

مركب كيميائي مستخدم في العملية, ووجد ان  202والغاز. أجريت ابحاث لدراسة التأثير الصحي لحوالي 

من هذه المركبات لة تأثير على الجلد والعيون واألعضاء الحساسة االخرى والجهاز التنفسي  %70حوالي 

له تأثير على الدماغ والجهاز العصبي والجهاز المناعي باإلضافة  منها % 05-95والجهاز الهضمي. حوالي 

 endocrine system ,20%له تأثير على عمل الغدد الصماء  % 27الى القلب والجهاز الدوري والكلى. 

 geneوخاصة سرطان الدم والرئة والكبد كما تسبب التشوهات الجينية  cancerيسبب أمراض السرطان 

mutationدراسات تدل على أن هناك تأثيرات صحية على المدى البعيد لهذه المركبات الكيميائية . وهذه ال

المستخدمة في صناعة النفط والغاز وان كان التعرض لها بتراكيز خفيفة. حيث أن التعرض لهذه المركبات ولو 

, ألن جهاز الغدد كان بمستويات تركيز خفيفة يمكن ان يؤدي الى اضرار صحية هائلة عبر التراكم البيولوجي

(. وعلى ppbالصماء يتأثر بهذه المركبات الكيميائية عند التعرض لها وان كان تركيزها بالجزء للبليون جزء )

الرغم من هذا معظم المركبات الكيميائية المستخدمة في صناعة استكشاف وإنتاج النفط والغاز ال يظهر تأثيرها 

أثيراتها الصحية على المدى البعيد. وربما أن الدراسات لم تكشف السمي مباشرة وتحتاج الى دراسات لتتبع ت

كامل جوانب التأثير الصحي بعد وال شك أن االطفال وكبار السن واألشخاص العليلين في مناطق التعرض هم 

 األكثر تأثرا بمثل هذا التلوث.    

لكي حيوانات تأثرت بالتلوث اجريت دراسات مسحية في الواليات المتحدة االمريكية شملت مقابالت مع ما

الناجم عن عمليات استخراج الغاز في ست واليات هي والية لوسيانا, نيويورك, بنسيلفانيا, تكساس, كلورادو, 

ووالية أوهيو. واجروا اختبارات لعينات من المياه والتربة والهواء الى جانب التحاليل المختبرية للحيوانات 

ت أن هناك صلة بين عمليات استخراج الغاز والتأثيرات الصحية العكسية على المتأثرة ومالكيها. الدراسة بين

    (.  Bamberger et al. 2012الحيوانات, )

( استخدم فيه  McKenzie L et al. 2012وبينت دراسة علمية قامت بها هيئة الصحة العامة بكلورادو )

لسرطان الناجمة عن التعرض طويل االمد )المزمن( دليل هيئة حماية البيئة لتقدير مخاطر احتمالية االصابة با

وقصير االمد )غير المزمن( للهيدروكربونات لمجموعتين من الناس. المجموعه االولى تسكن على بعد اكثر 

من نصف ميل من ابار انتاج الغاز الطبيعي والمجموعة الثانية تسكن على بعد اقل من نصف ميل. فكانت 

السرطان اعلى بالنسبة للمجموعة التي تسكن على بعد اقل من نصف ميل من احتمالية الخطر باإلصابة ب

( المركبات الكيميائية المستخدمة في الحفر بالرقم الكيميائي والتي 2مناطق ابار انتاج الغاز. ويبين الجدول )

 (..Theo Colborn et al. 2011تأثيرات صحية أو أكثر ) 15وجد أن لها 
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Chemical                                                         CAS #                   
Number of Products 

 
 

(2-BE) Ethylene glycol monobutyl ether       111-76-2                                
22 
2,2',2"-Nitrilotriethanol                                  102-71-6                                 
3 
2-Ethylhexanol                                               104-76-7                                 
7 
5-Chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one        26172-55-4                             
2 
Acetic acid                                                      1186-52-3                               
1 
Acrolein                                                          107-02-8                                 
1 
Acrylamide (2-propenamide)                         79-06-1                                   
6 
Acrylic acid                                                    79-10-7                                   
2 
Ammonia                                                        7664-41-7                               
3 
Ammonium chloride                                       12125-02-9                             
2 
Ammonium nitrate                                          6484-52-2                               
2  
Aniline                                                             62-53-3                                  
1 
Benzyl chloride                                               100-44-7                                 
2 
Boric acid                                                        10043-35-3                             
4 
Cadmium                                                         7440-43-9                               
1 
Calcium hypochlorite                                      7778-54-3                               
1 
Chlorine                                                           7782-50-5                               
1 
Chlorine dioxide                                              10049-04-4                             
2 
Dibromoacetonitrile                                        3252-43-5                                
1 

Table (3). Chemicals with CAS numbers that have 10 or more adverse health effects. 

 تأثيرات صحية أو أكثر. 41(. قائمة بالمركبات الكيميائية المستخدمة في الحفر بالرقم الكيميائي  والتي لها 3جدول  )
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Diesel 2                                                           68476-34-6                             
19 
Diethanolamine                                               111-42-2                                  
4 
Diethylenetriamine                                          111-40-0                                  
1 
Dimethyl formamide                                       68-12-2                                    
1 
Epidian                                                            25068-38-6                              
1 
Ethanol (acetylenic alcohol)                            64-17-5                                   
8 
Ethyl mercaptan                                              75-08-1                                    
1 
Ethylbenzene                                                   100-41-4                                  
7 
Ethylene glycol                                                107-21-1                                
17 
Ethylene oxide                                                 75-21-8                                    
2 
Ferrous sulfate                                                 7720-78-7                                
1 
Formaldehyde                                                  50-00-0                                    
4 
Formic acid                                                      64-18-6                                    
8 
Fuel oil #2                                                        68476-30-2                              
9 
Glutaraldehyde                                                111-30-8                                 
11 
Glyoxal                                                            107-22-2                                   
2 
Hydrodesulfurized kerosene                            64742-81-0                               
1 
Hydrogen sulfide                                             7783-06-4                                 
1 
Iron                                                                  7439-89-6                                 
3 
Isobutyl alcohol (2-methyl-1-propanol)          78-83-1                                     
3 
Isopropanol (propan-2-ol)                               67-63-0                                    
47 
Kerosene                                                          8008-20-6                                 
3 
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Light naphthenic distillates, hydrotreated                           64742-
53-6                 2 
Mercaptoacidic acid                                                            68-11-1                       
2 
Methanol                                                                             67-56-1                     
74 
Methylene bis(thiocyanate)                                                6317-18-
6                    2 
Monoethanolamine                                                            141-43-5                       
5 
NaHCO3                                                                            144-55-8                       
5 
Naphtha, petroleum medium aliphatic                              64742-88-
7                   2 
Naphthalene                                                                       91-20-3                       
18 
Natural gas condensates                                                    68919-
39-1                    1 
Nickel sulfate                                                                     7786-81-
4                     1 
Paraformaldehyde                                                              30525-
89-4                   2 
Petroleum distillate naptha                                                8002-05-
9                      7 
Petroleum distillate/ naphtha                                             8030-30-
6                      1 
Phosphonium, tetrakis(hydroxymethly)-sulfate                55566-30-
8                    2 
Propane-1,2-diol                                                                57-55-6                          
6 
Sodium bromated                                                               7789-38-
0                     1 
Sodium chlorite (chlorous acid, sodium salt)                     7758-19-
2                     1 
Sodium hypochlorite                                                          7681-52-
9                      1 
Sodium nitrate                                                                    7631-99-
4                      3 
Sodium nitrite                                                                     7632-00-
0                      3 
Sodium sulfite                                                                     7757-83-
7                      1 
Styrene                                                                                100-42-
5                        1 
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Sulfur dioxide                                                                     7446-09-
5                      1 
Sulfuric acid                                                                       7664-93-
9                       1 
Tetrahydro-3,5-dimethyl-2H-1,3,5-thiadiazine- 
2-thione (Dazomet)                                                            533-74-4                         
3 
Titanium dioxide                                                                13463-67-
7                     2 
Tributyl phosphate                                                              126-73-8                         
1 
Triethylene glycol                                                               112-27-6                         
1 
Urea                                                                                     57-13-6                           
3 
Xylene                                                                                 1330-20-
7                      11  
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(: يقصد به الرقم الذي خصصته الجمعية Chemical Abstract Service - CASالرقم الكيميائي )

د الكيميائية. وأي مادة الكيميائية االمريكية لكل مادة كيميائية وهذا الرقم الخاص يستخدم للتعرف على الموا

 وحيد.  CAS)كيميائية ممكن ان يكون لها اكثر من اسم لكن ليس لها إال رقم تسلسلي )

للمركبات الكيميائية المستخدمة في عمليات الحفر بحسب  وفيما يلي رسم بياني يوضح التأثير الصحي المحتمل

 (.9الرقم الكيميائي, وكما هو موضح في الملحق )

Figure ( 17 ). Profile of possible health effects of chemicals used in the exploration 

operations. 
              .                ستخراجالفي عمليات ا (. التأثير الصحي المحتمل للمركبات الكيميائية المستخدمة47شكل )

((Theo Colborn et  al. 2011  

.)  
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من المركبات الكيميائية  %70رسم البياني لو نظرنا من الشمال الى اليمين سنجد أكثر من من خالل ال

( لها تأثير على الجلد والعيون وأعضاء الحس األخرى والجهاز التنفسي, 9 -المستخدمة )انظر الملحق 

صناف االربعة والجهاز الهضمي  والكبد, وأكثر من نصفها لها تأثير على الدماغ والجهاز العصبي. هذه اال

تمثل التأثير الذي من الممكن ان يظهر مباشرة بعد التعرض مثل التهاب العيون والجلد, الدوار, الغثيان, الربو, 

الكحة, تقرح الحلق, اعراض تشبه اعراض االنفلونزا, الوخز, الدوار, آالم الرأس, الضعف العام, اإلغماء 

 والالوعي في حالة التعرض الشديد, والتشنج.

المركبات المحتوية على مواد كيميائية على هيئة بودرة, والمركبات المسببة للتآكل أو المهيجات, والمركبات  

( MSDSالكيميائية المتطايرة, هذه جميعا تزود بياناتها ووصف تأثيرها الصحي في دليل ارشادات السالمه )

صناف االربعة غالبا ال يحدث التعرض لها الذي تعده الشركة المنتجة ويزود بها المستخدم. وفي حالة هذه اال

عن طريق االبتالع اثناء عملية الحفر, ولكن من الممكن ان تتعرض العيون والجلد وأغشية الجهاز التنفسي 

مباشرة عن طريق االحتكاك واالستنشاق وفي هذه الحالة يمكن ان يؤدي االستنشاق الى امتصاص سريع للمواد 

 رض الدماغ واألنسجة الحيوية االخرى مباشرة. الكيماوية مما يؤدي الى تع

بالعودة الى الجزء االوسط من الرسم البياني الذي يعكس تأثير صحي تدميري مستديم لألنسجة واألعضاء. 

(, والجهاز الدوري والدم %95(, الكلى )%95(, الجهاز المناعي )%02وهذه تشمل الجهاز العصبي )

من  %27لكيميائية ممكن ان تسبب السرطان والتغيرات الجينية.  من المركبات ا %20(. اكثر من 90%)

المركبات الكيميائية المستخدمة تؤثر على جهاز الغدد الصماء بشكل خاص والذي يتحكم في عمل كثير من 

االجهزة والعمليات الحيوية في الجسم بما فيها تلك العمليات الهامه والجوهرية في التكاثر والنمو. بقية اصناف 

لتأثير الصحي الواردة في الرسم البياني تعتبر عامه ومنها التأثير على الوزن واألسنان والعظام. ووجد ما ا

( من المركبات الكيميائية له تأثيرات على المحيط البيئي بما فيها الكائنات المائية %95نسبته اكثر من )

 والبرمائيات والطيور والالفقاريات وغيرها. 

 

 : Soluble and Volatile Chemicalsالكيميائية القابلة للذوبان والمتطايرة التعرض للمركبات 

( عرضت البيانات على اساس طريقة التعرض للمركبات القابلة للذوبان 17في الرسم البياني )شكل 

من المركبات الكيميائية المستخدمة في الحفر متطايرة وبالتالي ممكن ان يحملها  %27والمتطايرة. تقريبا 

لهواء الجوي المحيط الى مسافات بعيده عن المصدر وخاصة في المناطق السكنية القريبة من مواقع ا

من هذه المركبات ممكن ان تسبب ضرر للعيون والجلد وأعضاء الحس االخرى  %14االستخراج. اكثر من 

منها(  %11لمواد المتطايرة )والقصبات التنفسية والقناة الهضمية والكبد. ومقارنه بالمواد القابلة للذوبان فان ا

من المواد المتطايرة ممكن أن تؤثر على انسجة  %71ممكن ان تضر بالجهاز العصبي والدماغ بشكل اكبر. 

منها ممكن ان تؤثر على الكلى. وبشكل عام فان المواد المتطايرة تظهر  %00الجهاز الدوري والدم وتتلفها, و

بلة للذوبان في الماء وكونها متطايرة فمن الممكن ان تستنشق وتبتلع تأثيرات صحية ضارة اكثر من المواد القا
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ومن الممكن كذلك ان تمتص عبر مسام الجلد وهذا مما يزيد درجة خطورتها واحتمالية التعرض آلثارها 

 الصحية بصورة أكبر. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

والنفط في محافظة حضرموت يشير ارتفاع معدل االصابة بالسرطان في بعض مناطق استكشاف وإنتاج الغاز 

الى انه ربما يكون وراء التزايد المستمر في معدل االصابات تلوث بيئي معين يتعرض له سكان تلك المناطق. 

فعلى الرغم من أن المؤشرات تستبعد أن تكون االصابات لها عالقة بنشاط اشعاعي ناجم عن عمليات 

تقارير اللجنة الوطنية للطاقة الذرية ولجنة وزارة النفط والمعادن  االستكشاف واإلنتاج للنفط والغاز كما افادت

والتي دفنت فيها نفايات ومخلفات الحفر من  2550الالتي نزلن الى موقع دقيم بلحرك بمديرية الضليعة عام 

قبل احدى الشركات. حيث افادت هذه اللجان بأن النشاط االشعاعي في هذه المناطق يقع في نطاق الخلفية 

لطبيعية والنطاق المعفي ولم تسجل قراءات تثير القلق بالنسبة للنشاط االشعاعي بالنسبة للتربة والمياه والحبوب ا

غير أن الفحص لم يتم على انابيب الحفر التي احتفظ بها المواطنون والتي ربما قد التي تم فحص عينات منها. 

( وخاصة اذا NORMذات منشأ طبيعي )تكون محتوية على ترسبات وقشور محتوية على عناصر مشعة 

. وفي الحقيقة مسارات التلوث البيئي وخاصة االشعاعي منها تكون معقدة وتحتاج الى تقصي كانت قديمة

ودراسة متمعنين مصحوبة بخبره بيئية وتقنية شاملة. فنحن في اليمن نحتاج الى اجراء دراسات بيئية في 

Figure (18). Profile of possible health effects of soluble and volatile chemicals 

used in the extraction operations.  
 

(. يوضح التأثيرات الصحية المحتملة للمواد الكيميائية المتطايرة والقابلة للذوبان المستخدمه في عمليات 48شكل )

 (Theo Colborn et  al. 2011)االستخراج. 
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اعدة بيانات عن الخلفية االشعاعية الطبيعية وكذلك تركيز مستوى مناطق االستكشاف واإلنتاج من أجل بناء ق

االشعاع في الغاز الطبيعي في محاقن الغاز والنفط نفسها في مختلف مناطق االستكشاف واإلنتاج قبل وبعد 

عملية االستكشاف واإلنتاج. وهذا من شأنه أن يساعد على فهم الوضع البيئي في هذه المناطق وتحديد اسباب 

شار االمراض مثل اصابات السرطان والتشوهات الخلقية في االنسان والحيوان, وبالتالي سرعة وسالمة انت

اتخاذ االجراءات البيئية والصحية المناسبتين. وحقيقة نحن نوصي أن تتكفل الشركات االستثمارية بتغطية مثل 

وتدابير االمن والسالمة التي هي حق هذه الدراسات التي تعتبر بياناتها متطلب إلعداد خارطة طريق اجراءات 

من حقوق المواطنين في هذه المناطق كفلتها القوانين المحلية والدولية لحماية االنسان والبيئة. لكن أن تبقى 

االمور هكذا غامضة وتبقى المسائل عبارة عن تخمينات غير مبنية على قاعدة بيانات علمية فهذا ال يساعد 

العصرية في جوانب العلوم والتكنولوجيا خاصة في مجال استخراج الثروة. لهذا مجتمعنا مواكبة التطورات 

تضل افادة هذه اللجان والقياسات التي قامت بها صحيحة نسبيا حتى يكتمل تتبع كل المسارات البيئية المحتملة 

تجارب بعض للتلوث االشعاعي. لهذا سنتناول هذه المسارات البيئية المحتملة للتلوث بالتفصيل ونستعرض 

 الدول المتقدمة في هذا الجانب.  
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 Table (4). List of substances detected in 6 New Mexico drilling reserve pits. 

 TEDX, 2007حفر تخزين لسوائل الحفر في نيومكسيكو.   6(. قائمة بالمواد المكتشفة في 4جدول )

1,2,4-Trimethylbenzene Iron Uranium 
1,3,5-Trimethylbenzene Isopropylbenzene 
Zinc 
1-Methylnaphthalene Lead Oil and Grease 
2-Butanone m+p-Xylene Radium 226 
2-Methylnaphthalene Manganese Radium 
228 
3+4 Methylphenol Mercury Chloride 
Acetone Methylene chloride Sulfate 
Arsenic Naphthalene 
Barium N-Butylbenzene 
Benzene N-Propylbenzene 
Benzo(a)pyrene O-xylene 

Cadmium Pentachlorophenol 
Dibromofluoromethane 
Carbon disulfide Phenol 2-Fluorophenol 
Chromium P-Isopropyltoluene 2,3,4-
Trifluorotoluene 
Copper Sec-butylbenzene 2,4,6-
Tribromophenol 
Cyanide, total Selenium 2-Fluorobiphenyl 
Diesel range organics Silver 4-
Bromofluorobenzene 
Ethylbenzene Tert-butylbenzene 
Decachlorobiphenyl 
Fluoride Tetrachloroethene O-Terphenyl 
Gasoline range organics 

Iron 

Isopropylbenzene 

Lead 

m+p-Xylene 

Manganese 

Mercury 

Methylene chloride 

Naphthalene 

N-Butylbenzene 

N-Propylbenzene 

O-xylene 

Pentachlorophenol 

Phenol 

P-Isopropyltoluene 

Sec-butylbenzene 

Selenium 

Silver 

Tert-butylbenzene 

Tetrachloroethene 

Toluene 

Uranium 

Zinc 

Oil and Grease 

Radium 226 

Radium 228 

Chloride 

Sulfate 
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Percentage 

 النسبة

Numbe

r 

 العدد

Effect 

 التأثير
 

100%  
95%  
90%  
88%  
79%  
79%  
69%  
69%  
60%  
57%  
57%  
50%  
48%  

31% 

 

42 
40 
38 
37 
33 
33 
29 
29 
25 
24 
24 
21 
20 
13 

gastrointestinal and liver toxicants   تأثير سمي تجاه
 الجهاز الهضمي والكبد
respiratory toxicants                                  تأثير سمي
 تجاه الجهاز التنفسي
neurotoxicants                                          تأثير سمي
 تجاه الجهاز العصبي
skin and sensory organ toxicants       تأثير سمي تجاه
 الجلد وأعضاء الحس
cardiovascular and blood toxicants  ه الدمتأثير سمي تجا 
 والجهاز الدوري 
kidney toxicants                               تأثير سمي تجاه الكلى
                     
developmental toxicants         تأثير سمي على النمو الجنيني
                     
reproductive toxicants                   تأثير سمي على الجهاز

اسلي والتكاثرالتن  
result in other disorders                 تتسبب في اضطرابات 
 بيولوجية مختلفة
immunotoxicants                  تأثير سمي تجاه الجهاز المناعي
                    
wildlife toxicants                                           تأثير سمي

بريةتجاه الحياة ال  
endocrine disruptors        تأثير سمي تجاه جهاز الغدد الصماء
                    
carcinogens                                                                

تسبب السرطان   
mutagens                                       تسبب التغيرات الجينية

                     

Table ( 5 ). Possible health effects associated with the substances detected in 6 New 

Mexico drilling reserve pits. 

 حفر تخزين لسوائل الحفر في نيومكسيكو.  6(. التأثيرات الصحية المحتملة للمواد المكتشفة في 5جدول )

 TEDX, 2007 
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 تتبع المسارات البيئية المحتملة للتلوث في مناطق االمتياز بمحافظة حضرموت:

 :(222Rالتلوث االشعاعي الناجم عن الرادون )

بعض العناصر المشعة بما فيها الناجمة عن سلسلة التفكك االشعاعي لليورانيوم والثوريوم تظهر بصوره 

خور تكون محتوية طبيعيا على نسب مرتفعه من هذه العناصر طبيعيه في التربة والصخور. بعض انواع الص

( في 238U) 221المشعه مثل الجرانيت والحجر الجيري والشيل. في الملكه المتحدة تركيز عنصر اليورانيوم

( الذي هو جزء 222R) 222(. يطلق الرادونUNSCEAR 2010بكرل/ كجم ) 225-2التربة يتراوح بين 

الى الغالف الجوي من أجزاء من سطح االرض وخاصة خالل  221ي لليورانيوممن سلسلة التفكك االشعاع

عمليات االستكشاف وإرسال الذبذبات االرضية. وإطالق الرادون الى الجو من الصخور والتربة يحدد بنوعية 

ئة المعادن التي يظهر فيها اليورانيوم. والن الرادون عبارة عن غاز لذلك يكون انتشاره في الهواء والبي

المحيطة أكثر وأسرع من العناصر المشعه االخرى الناجمة عن سلسلة التفكك االشعاعي لليورانيوم والتي يكون 

وجودها محدود بمكان انتشار التراكيب المحتوية عليها في التربة او الصخور. كما ان غاز الرادون يستطيع 

من خالل الفراغات بين جزيئات التربة. التسرب من التربة والصخور من خالل الشقوق والصدوع الصخرية و

في حالة ان الرادون له القدرة على الحركة بسهولة خالل فراغات الثقوب فانه يتسرب الى مسافات طويلة قبل 

ان يخضع للتفكك االشعاعي. وهجرة الرادون الى السطح تتحكم فيها خواص الصخور والتربة وطبيعة السائل 

جوفية. عندما يتسرب الرادون الى االراضي المفتوحة يكون تركيز نشاط الرادون الحامل له بما فيها المياه ال

(. وعندما يتسرب Wrixon A 1988في الهواء ضعيف بشكل عام أي بعض البكرالت لكل متر مكعب )

الرادون الى المباني بسبب فروقات الضغط الجوي داخل وخارج المبنى والحتواء مكونات المبنى يكون تركيز 

 ون مرتفع جدا وفي هذه الحالة يجب عمل االجراءات البيئية والصحية الالزمة. الراد

من معدل جرعة االشعاع السنوية التي يتعرض لها  %19مثل التعرض لمصادر االشعاع الطبيعية حوالي 

(. هذا التعرض مصادرة التعرض للهواء والغذاء Watson et al 2005المواطن في المملكه المتحدة )

بالراديونيكليدات باإلضافة الى التعرض للراديونيكليدات الموجودة على سطح االرض والتي قدمت من الملوث 

الفضاء. والتعرض داخل المنزل لغاز الرادون هو المصدر الرئيسي لتعرض المواطنين لإلشعاع في المملكه 

 (. Watson et al 2005من اجمالي الجرعة ) %05المتحدة حيث مثل تقريبا 

لرادون في الغاز الطبيعي مثل غاز الشيل, ومستوى تركيزه يختلف الن االبار تقع في طبقات جيولوجية يوجد ا

مختلفة وبعمق مختلف. قبل ان يصل الغاز الطبيعي الى المستهلك يكون بشكل عام ممزوج وربما مكث وقتا 

التركيز الطبيعية للرادون  طويال خالل فترة التخزين او خالل فترة النقل من بئر المصدر. روجعت مستويات

( ووجد أنه خالل عملية االستخدام النموذجي للغاز الطبيعي في Dixon D 2001في الغاز الطبيعي بواسطة )

. ويبلغ نصيب الشخص الواحد  2بكرل/ م 255المنزل بلغ متوسط التركيز للرادون في المملكه المتحدة حوالي 

ميكروسيفيرت وهو تركيز ضئيل جدا.  9كه المتحدة من الرادون من خالل استخدام الغاز الطبيعي في الممل
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( معدل للرادون في الغاز الطبيعي المنتج في الواليات المتحده االمريكية التركيز Johnson 1973أعطى ) 

 Resnikoff (Resnikoff M(. وحسب الموديل الذي استخدمه Johnson R 1973) 2بكرل/ م 1275

. والدراسة 2بكرل/ م 40255 – 1200ادون في عمق بئر غاز الشيل بلغ اتضح ان تركيز الر (2012

اوضحت انه تبعا لمعالجة الغاز طوال فترة االنتاج والتخزين والنقل يصل تركيز الرادون في الغاز الطبيعي 

وهو ما ينجم عنه تركيز للرادون في هواء المنازل يصل الى  2بكرل/ م 72555المصدر الى المستهلك حوالي 

, وهذا مماثال لمستوى تركيز غاز الرادون في هواء المنازل في المملكه المتحدة. وهناك دالئل  2بكرل/ م 52

ومؤشرات على أن تركيز الرادون في بعض االبار خالل فترة المسح واالستكشاف يختلف عن تركيزه خالل 

( حددت Rowan and Kreamer, 2012) USGSفترة االنتاج. فهيئة المساحة الجيولوجية االمريكية 

بين مرحلة الرادون في عمق البئر المنتجه ومرحلة فصل الغاز من الماء  Rn222قياسات تركيز غاز الرادون 

. عندما تكون نقطة توزيع 2بكرل/ م 2422و  27بئر في الواليات المتحدة  بتركيز يتراوح بين  11لعدد 

تستغرقه عملية النقل فان الزمن يكون قصير امام  الغاز الطبيعي قريبة من منطقة استخراجه مع وقت قصير

 2.1( هو half lifeالرادون الموجود في الغاز الطبيعي كي يتحلل إشعاعيا حيث ان عمر النصف للرادون )

 يوم. 

تركيز غاز الرادون في الغاز الطبيعي الموزع على المواطنين في اليمن سيكون متأثرا بعدة عوامل اهمها 

ي الغاز الطبيعي في بئر االنتاج والذي سيتأثر بفترة النقل, التخزين, التخفيف )بغازات طبيعيه تركيز الرادون ف

 Rowan andاخرى(, وتأثير أي معامله للغاز أو خلط للغاز الطبيعي. وتبعا الستخدام النموذج البريطاني )

Kreamer, 20122بكرل/م 2422للرادون  (, فانه تقريبا اذا كان الغاز الطبيعي محتويا على اعلى تركيز 

للمواطن  Svµ 05كما حددته هيئة المساحه الجيولوجية االمريكية فانه سوف ينتج تعرض اشعاعي بما مقداره 

 الواحد خالل السنه. 

احيانا يكون الرادون من بين الغازات القابله لالشتعال والغير مرغوب فيها والتي تظهر في بئر انتاج الغاز 

لظروف فان أي تركيز للرادون يحدث له تخفيف بانتشاره في الهواء الجوي. تركيز جرع الطبيعي. وفي هذه ا

التعرض في البيئة في مثل هذه الحاالت يمكن تحديدها من خالل معرفة تركيز الرادون في غاز البئر المنتجة 

 لهوائية المحيطة. وخطوات أو طريقة اجراء االشعال أو التوهج مع األخذ في االعتبار االنتشار في البيئة ا

الرادون والراديوم قابلة لذوبان نوعا ما في المياه لذا هناك خطورة عند التعرض لها من خالل مياه الشرب التي 

مصدرها المياه الجوفية. لذا فان أكثر احتماالت التعرض لجرعات اشوعاعية بوالرادون المصواحب لميواه الشورب 

. واعلوى التراكيوز للورادون فوي الميواه تخراج وإنتواج الغواز الطبيعوييظهر في المناطق التي يتم فيها عمليات اسو

الجوفية يظهر في تلك التي تكوون علوى احتكواك بالصوخور البلوريوة, لكون مسوتويات تركيوز الورادون فوي الميواه 

. أجريوت دراسوة فوي المملكوه يختلف من بئر الى بئر في نفس المنطقوة وفوي نفوس التركيبوة الجيولوجيوةالجوفية 

 1555حدة ووجد من خاللها أن المياه في شبكة المشاريع الخاصة تحتوي علوى رادون بتراكيوز تصول الوى المت

( وذلك  BGS & Dept. of Environment, Transport and the Regions 2000بكرل/ لتر, )
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الالزمة لتخفيف  اعلى من تراكيزه في المياه في شبكة المشاريع العامه. في هذه الحاله البد من اتخاذ االجراءات

تركيز الرادون في شبكة المياه المحتوية على الرادون بتراكيز عالية. في مثل هذه الحاالت يمثول غواز الورادون 

الناجم عون تسوربه مون مشواريع الميواه مصودرا هاموا إلجموالي جرعوة التعورض االشوعاعي التوي ينالهوا الموواطن 

رة من غاز الرادون الى هواء المنزل تضاف الى التعورض الواحد خالل العام وذلك بإضافة جرعه اشعاعية كبي

 االشعاعي للرادون داخل المنازل. 

خوووالل عمليوووات دفوووع السووووائل فوووي الشوووقوق التوووي يوووتم احوووداثها عبووور الطبقوووات الجيولوجيوووة اثنووواء عمليوووات 

( موووون أجوووول احووووداث شووووقوق عموديووووة اكثوووور او موووون اجوووول احووووداث frackingاسووووتخراج الغوووواز الطبيعووووي )

فس الشوووقوق مووون الممكووون أن تمثووول هوووذه الشوووقوق مسوووارا هاموووا ورئيسووويا لتسووورب الملوثوووات الوووى توسوووعة لووون

الطبقوووات الجيولوجيوووة المحيطوووة. دراسوووة المووووديالت دلوووت علوووى انوووه مووون الممكووون ان يختصووور زمووون انتقوووال 

الحووورارة مووون اعمووواق الطبقوووات الجيولوجيوووة الوووى الطبقوووة المحتويوووة علوووى الميووواه الجوفيوووة القريبوووه مووون السوووطح 

(aquifer بظهوووور هوووذه الشوووقوق. التقوووارير العلميوووة فوووي الواليوووات المتحووودة تشوووير الوووى ان تركيوووز الووورادون )

فوووي ميووواه االبوووار الجوفيوووة فوووي المنووواطق القريبوووه مووون انشوووطة االسوووتخراج ودفوووع سووووائل الحفووور فوووي الشوووقوق 

مرتفعووه (. لكوون علووى الوورغم موون ذلووك فووان التراكيووز الOtto J 1992اعلووى منهووا فووي أي منطقووة اخوورى )

لووووم تعوووورف بصووووورة واضووووحة لوجووووود فوووووارق طبيعيووووة فووووي مسووووتويات الوووورادون فووووي الميوووواه المحتويووووة لووووه 

 باختالف مصادرها. 

ومن الممكن ان يظهر الرادون في المياه المصاحبة نتيجة قابليته للذوبان. وتكون كمية الرادون معتمدة على 

المتحدة االمريكية تم تسجيل مستويات أشعة ألفا  (. في الواليات226Ra   220كمية العنصر االب )الراديوم 

 New York Stateبكرل/ لتر ) 755 – 5.1في المياه الراجعة من دفع سوائل الحفر في الشقوق تبلغ 

Dept. of Environmental Conservation 2011 وأخذت عينات من المياه الراجعة من موقع )

متحدة حيث اظهرت النتائج ان متوسط تركيز الفا في (  في المملكه الPreese Hallاستكشافي يسمى )

 220(. هذا يؤكد ظهور الراديومAE 2012بكرل/ لتر ) 255الى  15العينات التي اخذت يتراوح بين 

)البادئة االشعاعية للرادون( ولذا يبدو ان الرادون سيكون متواجدا في المياه المصاحبة بشكل مؤكد. ومما 

 دون من المياه المصاحبة تحريكها المستمر وارتفاع درجة حرارتها.   يساعد اكثر على تسرب الرا

 Naturally Occurringي )التلوث االشعاعي الناجم عن المواد المشعه ذات المنشأ الطبيع

Radioactive Materials:) 

مثل النظائر  المواد المشعة ذات المنشأ الطبيعي عبارة عن مواد تحوي نيوكليدات مشعه اولية تظهر في الطبيعة

(. حيث NORMالمشعه للراديوم واليورانيوم والثوريوم والبوتاسيوم وما ينتج عن تحللها االشعاعي وتسمى بـ )

( في صناعة استكشاف وإنتاج الغاز والنفط وباألخص العمليات التي NORMأصبح من الواضح جدا ظهور الـ )

نفط والغاز الى المنشئات على سطح االرض وما بعد ( من خزانات مكامن الNORMيتم من خاللها انتقال الـ )

( يعتمد بشكل اساسي على التركيبة الجيولوجية للمنطقة حيث ان مستوى NORMذلك من عمليات. مستوى الـ)
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تركيزها في بعض االحيان ليس اعلى من مستواها في البيئة الطبيعية وفي بعض االحيان تظهر بكميات كبيرة وفي 

( في مخلفات الحفر )سوائل NORMخذ في االعتبار االجراءات البيئة الالزمة. وتتواجد الـ)هذه الحاله يجب اال

( انها قابلة للذوبان في الماء لذلك فان منتجات Ra228Ra , 226الحفر والطين(. ومن خصائص نظائر الراديوم )

ائية ومن الممكن تركزها في تفككها االشعاعي تكون موجودة في المياه المصاحبة وبشكل اخص في التكوينات الم

( في المياه المصاحبة NORMمخلفات عمليات الحفر مثل الحمأة والحطام. اجريت القياسات على تركيز نشاط الـ)

لعمليات استخراج الغاز لطبيعي من تكوينات الطفل. وفي الواليات المتحدة اكتشف ان تكوينات مارسيالس الطفلية 

بمستويات  220والراديوم 221( مثل اليورانيومNORMتوي على تراكيز من الـ)المحتوية على الغاز الطبيعي تح

 اعلى من تلك التي توجد في صخور التكوينات المحيطة. 

 

 

  

Radionuclide 
Natural gas 

Bq/m3 
Produced water 

Bq/L 
Hard scale 

Bq/kg 
Sludge 
Bq/kg 

U-238 
 

Trace 1 - 500 5 - 10 

Ra-226 
 

0.002 – 1200 
100 - 15 
million 

50 - 
800,000 

Po-210 0.002 - 0.08 
 

20 - 1500 4 - 160,000 

Pb-210 0.005 - 0.02 0.05 – 190 20 - 75,000 
10 - 1.3 
million 

Rn-222 5 - 200,000 
   

Th-232 
 

Trace 1 - 2 2 - 10 

Ra-228 
 

0.3 – 180 
50 - 2.8 
million 

500 - 
50,000 

Ra-224 
 

0.05 – 40 
  

Table - 6 : NORM in oil and gas production 

 نتاج الغاز والنفط.إل المصاحبة. تركيز المواد الطبيعية المشعة 6 -جدول 

 

Source: IAEA 2003, Safety Report Series 34. 
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مثال: بعض البيانات االشعاعية لطفل المارسيالس من مناطق مختلفة من حوض االبالش في الواليات 

 :المتحدة االمريكية

بكرل/ كجم. بينما قياسات  01و  22في حطام الحفر فظهرت بين  220اجريت قياسات لتركيز نشاط الرادون 

بكرل/ لتر و  1.2الى  5.1ت في المدى في المياه المصاحبة ظهر 221والرادون 220تركيز نشاط الرادون

 New York State Dept. of Environmentalبكرل/ لتر على التوالي ) 5.01الى  5.592

Conservation 2011( تضمنت تقارير هيئة حماية البيئة االمريكية .)US EPA, 2012 قياسات عن )

ط )الحطام, الحمأه, المياه المصاحبة( الناجمة المستويات العامة لتراكيز النيوكليدات المشعه في مختلف الوسائ

الى  5.559عن استخراج وإنتاج النفط والغاز. لوحظ تركيز نشاط الراديوم في المياه المصاحبة في المدى 

×  1.1في حطام الحفر وجدت تساوي  221والراديوم 220بكرل/ كجم, ومعدل تراكيز نشاط الراديوم 225

بكرل/كجم. وفي حالة الحمأة فان تركيز  7 15×  1.0تصل الى التركيز بكرل/كجم ومن الممكن ان  9 15

بكرل/ كجم, بينما تركيز نشاط   2 15×  2.1كان في المستوى    221والراديوم 220نشاط الراديوم

بكرل/ كجم. في تقارير هيئة حماية البيئة االمريكية على موقعها  0 15×   1.5وصل الى   215الرصاص

ميكروسيفرت/ ساعة, تقريبا خمس  5.0الى  5.2ية مصدرها معدات ملوثة قدرها رصدت جرعه اشعاع

 مرات اعلى من الجرعة االشعاعية التي يتعرض لها الشخص في البيئة الطبيعية. 

 Cuadrillaفي المملكة المتحدة اجريت تحاليل للمياه الراجعة الناجمة عن حفريات االستكشاف )

Resources Ltd at Preese Hall) ( بواسطة هيئة البيئةEnvironment Agency 2012 .)

Ac, 228Bi, 214Pb, 214Pb, 212K, 40فوجدت عدد من النيوكليدات االشعاعية ذات المنشأ الطبيعي مثل: 

Ra226 220. اعلى المستويات التي تم قياسها كانت للراديوم  (Ra226 حيث تراوحت تراكيز نشاطه )

بكرل/ لتر, بينما تراوحت تراكيز نشاطه االشعاعي في االمالح  45و  19ن االشعاعي في المياه الراجعة بي

بكرل/ كجم. هذه القيم متماثلة مع قيم قياس تراكيز نشاط  7.2و  2.0( بين suspended solidsالعالقة )

 455- 0بكرل/ لتر( وفي التربة في المدى  255 – 5.55في اوروبا )في المياه في المدى  220الراديوم

 / كجم(. بكرل

 

 تقدير الخطر البيئي للتلوث االشعاعي:

. وجرعة المقارنه بهذا السقف mSvالحد القانوني لجرعة النشاط االشعاعي السنوية للشخص الواحد هو واحد 

هي مجمل الجرعات التي تعرض لها الشخص نتيجة ممارسات منتظمة في مكان ما. لذا فهي تشمل مجموع 

نتاج باإلضافة الى ما يتعرض له الشخص من اشعاع من أي مصدر في البيئة التعرض الناتج عن الحفر واإل

 المحيطة. 
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من الصعب جدا التقدير الدقيق للخطر االشعاعي الذي يتعرض له الناس الساكنين في محيط مناطق استكشاف 

وتامة بطبيعة  وإنتاج النفط والغاز ألن تقدير نتائج الخطر االشعاعي لهؤالء الناس يحتاج الى معرفة دقيقة

المنطقة وعادات وتقاليد السكان اليومية واإلجراءات التي تتخذ من اجل معالجة وتصريف أي مخلفات محتوية 

(. هناك بعض البيانات من مناطق مختلفة من العالم حول جرع النشاط االشعاعي التي NORMعلى الـ)

الناس الساكنين بالقرب من تلك المناطق.  يتعرض لها العاملين في مجال استكشاف وإنتاج النفط والغاز أو

االشخاص العاملين في مجال استكشاف وإنتاج النفط في المناطق الشاطئية يتعرضون لجرع اشعاعية تقدر 

(, واعلى Strand T 2004ببضع عشرات ميكروسيفرت في السنة الى بضع مئات ميكروسيفرت في السنة )

لعمال المنخرطين في العمل على نزع الملوثات في اآلالت التي مل سيفرت في السنة ل 1جرعة قدرت بحوالي 

تقوم بالفصل. بينما يتوقع ان يكون نصيب الفرد من سكان المنطقة التي توجد بها بئر انتاجية واحده مقدار 

م عندما 2550ضئيل من الجرع االشعاعية. وقد أفادنا رئيس فريق النزول الميداني لمنطقة الضليعة في العام 

لناه من اجل التحري عن مستوى القياس االشعاعي في موقع النفايات التي نقلت الية بالقرب من قرية الدقيم قاب

المنتشر فيها السرطان, عن مستويات أشعاع طبيعية في مدى اشعاع الخلفية الطبيعية في العينات التي تم 

حية ومن حبوب. اال ان االحتمال فحصها من تربة في منطقة الحفر ومنطقة النفايات ومن مياه جوفية وسط

االكبر هو التعرض للتلوث االشعاعي في حالة تسرب انابيب الحفر الى المواطنين كما ذكر التقرير وخاصة اذا 

 فيها عالي.   NORMكان تركيز الـ

( فان التخلص او تصريف مخلفات منشئة عمليات استكشاف NORMوتبعا لتركيز النشاط االشعاعي للـ)

نفط والغاز تحتاج الى ترخيص بيئي بحسب القوانين واللوائح المنظمة لعملية تجميع وتصريف المواد وإنتاج ال

المشعة. ولهذا فان تركيز النشاط االشعاعي للراديوم المقاس في المياه الراجعة ربما يتطلب ترخيصا من هذا 

 النوع.

دير المخاطر االشعاعية للعاملين في وبشكل عام فان أي ترخيص من هذا القبيل ال يمنح إال على اساس تق

المنشئة والمواطنين في المنطقة يوضح أن جرعة النشاط االشعاعي للمواطن الواحد من منشئة واحدة من 

مل سيفرت/ السنة (.  5.2منشئات النفط أو الغاز تقع تحت مستوى الجرعة ذات العالقة الغير مسموح بها ) 

 Best Availableنفايات من خالل نهج تطبيق أفضل تقنية موجودة )ومن المفترض ان تحسن عملية ادارة ال

Techniques وبالتالي فان اعلى جرعة اشعاعية يتعرض لها المواطن ستكون ادنى بكثير من هذا )

المستوى. ومن المهم جدا خالل اجراءات منح التراخيص ان تأخذ الجهة المختصة في حسبانها اجمالي االشعاع 

 لموطنين من منشئة الغاز او النفط باإلضافة الى أي مصادر اخرى.الذي يتعرض له ا
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 :التلوث الناجم عن المياه الراجعة وسوائل الحفر

( في الطبقات الجيولوجية اثناء الحفر تحتاج الى hydraulic fracturingعملية دفع سوائل الحفر )

ي منطقة الحفر في المناطق الجافة او المناطق كميات هائلة من المياه ومصدر هذه المياه ربما ال يكون متوفرا ف

التي يكون منسوب هطول االمطار فيها منخفض. البدائل تتضمن اعادة استخدام المياه الراجعة او استخدام 

 سوائل حفر بدون مياه او انه تستخدم المياه المالحة المستخرجة من خزانات جوفية عميقة كما في بعض البلدان. 

اجعة خالل عمليات االستخراج ربما تمثل مخاطر صحية محتملة على االنسان والكائنات في تصريف المياه الر

البيئة بسبب الكمية الهائلة للمياه المستخدمة وما تحويه من مركبات كيميائية خطرة. المياه الراجعة ممكن ان تتم 

قاولة. حيث تقوم الشركة بتخزين معالجتها او اعادة استخدامها او تخزينها كما تقوم به بعض شركات الحفر الم

المياه الراجعة في الموقع في برك محفورة او في حفر مفتوحة. لكن هذه المياه ممكن ان تتبخر وبالتالي يزيد 

تركيز المواد الذائبة وبالتالي تزيد احتمالية المخاطر الصحية بسبب تخزين المياه الراجعة في الموقع. تخزين 

ان ينتج عنة حوادث تسرب محتمله الى البيئة عن طريق تبخر حفر في الموقع ممكن المياه الراجعة وسوائل ال

. كما ان الخطورة المحتملة ايضا نتيجة تخزين السوائل التي تم دفعها في الشقوق المواد الكيميائية المتطايرة

ة او الى المياه الجوفية خالل تسربها الى مصادر المياه السطحية او الترباثناء الحفر والمياه الراجعة وذلك من 

اذا لم يكن هناك خطة طوارئ  هذا النوع من التسرب يحدث تلوث لمصادر مياه الشرب. القريبة من السطح

 (. UP EPA 2012مسبقة لمواجهة الحوادث البيئية في الموقع )
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ية قد استنفد بعض الشركات المشغلة تقوم بتصريف المياه الراجعة بحقنها مرة اخرى في ابار نفطية او غاز

منها النفط او الغاز تقع في نفس المنطقة والتي لها صخور مسامية ذات نفاذية منخفظة. وبعض الشركات 

المنفذة تقوم بإعادة استخدام المياه الراجعة في عملية ضغط ودفع سوائل الحفر في ثقوب الحفر اثناء العملية, 

ة المياه المستخدمة. على الرغم من ذلك فعملية اعادة وهذه العملية رغم انها مكلفة إال انها تخفف من كمي

استخدام المياه الراجعة تعتمد على درجة الملوحة وتركيز المكونات الكيميائية المختلفة في المياه الراجعة. وفي 

ا حالة استخدام المياه الجوفية عالية الملوحة ذات المنشأ البحري فان امكانية اعادة االستخدام تكون ضعيفة كم

 (.  Broderick J et al 2011هو الحال في أوروبا )

هناك مراجعة لدراسات كثيرة في المملكة المتحدة قامت بها لجنة من مجلس عموم الطاقة وتغيرات المناخ 

(House of Commons 2011( ومركز تيندال ألبحاث تغيرات المناخ )Energy Advisory 

Board 2011كاديمية الهندسية( وكذلك الجمعية الملكية واأل  (Royal Society 2012 مراجعة هذه .)

الدراسات بينت تلوث المياه السطحية والمياه الجوفية في الواليات المتحدة الذي نجم عن عمليات استخراج 

النفط والغاز. وأوصت بنظم ولوائح تحكم مالئمة من اجل منع مثل هذه الحاالت في المملكة المتحدة. واقترحت 

معرفة وقياس تركيز الميثان في المياه الجوفية في منطقة االستكشاف قبل القيام باستخراج ان يتم التوصيات 

الغاز من اجل ايجاد قاعدة بيانات ولكي يالحظ في الوقت الحالي النظم البيئية التي ال تسمح باستخراج الغاز 

. تلوث المياه الجوفية محدودة الذي يقع تحت خزانات المياه الجوفية مما يساعد على جعل امكانية حدوث

وألهمية هذه االجراءات من الناحية البيئية والصحية فقد ضمناها ضمن توصيات هذه الدراسة )انظر 

 التوصيات(. 

( بتحليل المياه المصاحبة من عمليات الحفر خالل EA 2012وفي المملكة المتحدة أيضا قامت هيئة البيئة )

. النتائج Preese Hall-Lancashireفي    Cuadrilla Resource Ltdعمليات االستكشاف بواسطة 

أوضحت تراكيز عالية للصوديوم, الكلورايد, البروميد, الحديد, الرصاص, والمنجنيز, الزنك, الكروم, 

 واالرسنك وذلك مقارنة بالمياه من المصدر الرئيسي والتي تستخدم في الحقن اثناء الحفر. 

( الذي AEA Technology 2012)  European Commissionوروبية في التقرير المقدم للجنة اال

شمل دراسة الخطر البيئي وقوانين التحكم وخيارات ادارة المخاطر خالل عملية االستكشاف ودفع سوائل الحفر 

في الطبقات التكوينية في أوروبا. واعتبرت الدراسة االولية لتقدير الخطر التي شملت كل مراحل االستخراج 

أن التأثير على المياه الجوفية والسطحية يمثل ة من مرحلة التعرف على الموقع الى مرحلة ترك البئر( )بداي

 . الخطر االكبر لإلنسان والبيئة
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من خالل االطالع على التجارب الرائدة في حماية البيئة من التلوث المصاحب لصناعة استخراج النفط والغاز 

هناك متطلبات هامة لتقدير الخطر وتقييم االثر البيئي والقيام بإجراءات وخاصة تجارب االتحاد االوروبي فان 

 للحد منه, وتشمل:

 مراقبة وضع النظام البيئي للمياه السطحية والجوفية في مناطق االستخراج.  -

منع الحفر ودفع سوائل الحفر في الطبقات الجيولوجية في المناطق التي تكون فيها المياه الجوفيه في  -

 . وضع حساس

 انشاء نموذج ذو مواصفات معيارية لعملية التغليف الجيد آلبار استخراج النفط والغاز. -

 وضع سقف وحدود معيارية لتراكيز الملوثات في المياه المصاحبة والمياه الراجعه.   -

 النظر في التشريعات المتعلقة بأنشطة االستكشافية وتلوث المياه وتلوث البيئة.  -

ث تلوث المياه الناجمة عن عمليات استخراج النفط والغاز واألنشطة المصاحبة مثل هناك عدد من حاالت حدو

تسرب غاز الميثان الى المياه الجوفية خالل أنشطة االستخراج وهجرة المحاليل الملحية من الطبقات المحتوية على 

لجوفية في عينة مياه شرب من ابار المياه ا 01( اخذ Osborn S.G. 2011وآخرون ) Osbornالغاز. 

م ووجد تسرب لغاز الميثان الى خزانات المياه الجوفية واعزى مصدر ذلك الى 2515المملكة المتحدة في العام 

( تسرب أو هجرة المحاليل Warner N.R. et al 2012) Warnerالمخزون االحتياطي للميثان. والحظ 

الممكن ان يكون ظهور المحلول الملحي في  الملحية من الطبقة المحتوية على الغاز الى المياه السطحية. ومن

الخزانات الجوفية القريبة من السطح دليل على وجود طرق للتسرب بين الطبقات المحتوية على الغاز والطبقات 

التي تقع فوقها. وفي كل الحاالت فان اجراءات مراقبة تلوث المياه الجوفية في قطاعات االمتياز عملية ضرورية 

ضرموت أو محافظات االمتياز األخرى. إال أن مؤشر التلوث وانتشار االصابات بالسرطان سواء في محافظة ح

في حضرموت يعطيها االولوية في المراقبة وتركيز الدراسات البيئية عليها لالستفادة ومنع تكرار أو حدوث 

 الكوارث البيئية والصحية فيها وفي بقية محافظات االمتياز.

طات التنفيذية والتشريعية في بالدنا من تجارب البلدان المتقدمة في هذا المجال رغم ان ومن الرشد أن تستفيد السل

Massachusetts Institute of Technology  (MIT 2011 )هذه التجارب تعتبر حديثة. حيث قام معهد 

ين في المائة حادث تلوث بيئي مرتبط بعمليات استكشاف وإنتاج الغاز الطبيعي, فوجد ان خمس 92بتحريات لعدد 

منها مرتبط بتلوث المياه الجوفية نتيجة عمليات الحفر. فمن الظاهر ان احداث تلوث المياه الجوفية الشائعة تنجم 

( مما يسمح للغاز الطبيعي بالتسرب cementing or casingعن عدم اتقان عملية تدعيم البئر باالسمنت )

كان نتيجة حوادث  %22ثاني لتلوث المياه الجوفية بما يمثل والهجرة الى خزانات المياه الجوفية. والمصدر ال
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اندالق سوائل الحفر والمياه الراجعة على السطح اثناء عملية تخزينها والتي يمكن ان تحدث ألسباب عده, منها 

ل حوادث التسرب من الخراطيم, والتدفق الناجم عن امتالء حفر التخزين او فشل بطانة حفرة التخزين كما هو الحا

 مع بعض الشركات في محافظة حضرموت كما هو مبين في الشكل التالي:  

   

 .Dove شركة  –مطابقتها للمواصفات البيئية المطلوبة للمنطقة لعدم  بطانة الخزان(. يوضح فشل 49شكل )
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( حيث اكدت UAS EPA 2012هذه الحوادث مماثلة للحوادث التي حققت فيها هيئة حماية البيئة االمريكية )

لسطح للمياه نتائج التحقيقات البيئية ان المصدر الرئيسي لحوادث تلوث المياه الجوفية هي حوادث االندالق على ا

الراجعة وسوائل الحفر او حوادث االنفجار التي تؤدي الى فقدان التحكم في تدفق سوائل الحفر. وتعرفت هيئة 

حماية البيئة االمريكية على أهم مصادر تلوث المياه الجوفية وهي المركبات الكيماوية المستخدمه في عمليات الحفر 

بات الكيماوية المتطايرة والمعادن الذائبة والمواد المشعة ذات المنشأ والمياه الراجعة والميثان المتسرب والمرك

خطاب مدير عام مكتب وزارة النفط  (. وتجدر االشاره في هذا الموضع الىNORMالطبيعي أو ما تسمى بالـ)

والمعادن بمحافظة حضرموت المهندس عمر باشرحبيل الموجه الى رئيس هيئة استكشاف وإنتاج النفط المهندس 

من ضمن فقرات الخطاب أن محافظ المحافظة  م )انظر المرفقات(.2559-12-20نبيل صالح القوسي بتاريخ 

م على خلفية شكوى 2559-12-22العميد عبدالقادر علي هالل طلب منهم الحضور الى مكتبه االربعاء بتاريخ 

وفي طي نفس الخطاب أن  نفط.من قبل مواطنين على ذمة التلوث البيئي الناجم عن أنشطة استخراج الغاز وال

( شرق شبوة بمحافظة حضرموت والذي 15المحافظ تطرق الى بروز ظاهرة نفوق وموت االغنام في قطاع )

تعمل به شركة توتال الفرنسية. وذلك جراء وضع المياه المصاحبة للنفط في أحواض من المحتمل أن تكون قد 

احبة للنفط حول تلك االحواض مما ادى الى موت ونفوق صممت خطأ بحيث أنها تسمح بتسرب تلك المياه المص

تلك االغنام ومما يشكل ايضا خطرا على مواطني تلك المنطقة بمحافظة حضرموت )كما ذكر الخطاب(, انظر 

   .22الشكل 

  التخزين الشروط البيئية لُحفر

 فيجب العمليات أثناء منها لمؤقتا للتخلص المستعملة أو المياه لتخزين السطحية البرك أو الُحفر اُستخدمت إذا

 وكيفية التعامل المستعملة المياه ُحفر إنشاء تدابير تتضمن أن ويجب .البيئية الحساسية ذات خارج المواقع إنشاؤها

 :(World Bank Group, 2007يلي, ) ما معها

 أن على الثانية. في سنتيمتر 7- 1 ×10عن يزيد ال معامل نفاذية والجوانب للقاع يكون بحيث للُحفر بطائن تثبيت  •

 ومن  .سالمة الحفرة على للحفاظ كافيتين وسماكة بقوة تكون احتواؤها وأن يتم التي المادة مع البطائن هذه تتوافق

 اختبار ولكن يجب طمي طبيعي, أو أسمنت, /طين أو اصطناعية, على مواد النموذجية البطائن تشتمل أن الممكن

 السالمة؛ عنصر على المحافظة للتأكد من الطبيعية ئنللبطا الهيدروليكي التوصيل

 العالية؛ المواسم في الجوفية المياه سطح منسوب فوق أمتار 5 يبلغ نموذجي عمق على الُحفر إنشاء • 

دخول  من الطبيعي السطحي الصرف لمنع بدقة( وأكوام التربة المواقع تحديد :المثال سبيل )على التدابير تنفيذ • 

 الشديدة؛ العواصف أثناء اختراقها أو الُحفر

 .الطيور فيه بما والبرية األليفة األفراد, والحيوانات دخول لمنع شبك أو بالحفرة يحيط سياج تركيب • 

 الحفرة؛ محتويات من سطح الحرة للهيدروكربونات المستمر واالسترداد اإلزالة • 

 النفايات؛ إدارة لخطة ها طبقاً من والتخلص العمليات انتهاء عند الحفرة محتويات إزالة • 

 .إنتهاء العمليات بعد عليه كانت ما إلى الُحفر منطقة وضع إعادة • 
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 44قطاع  -شركة نيكسن  - حفظ المياهل(. خزان 21شكل )

 .54قطاع  -شركة نيكسن  - حفظ المياهل مثالي(. خزان 24شكل )
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. يالحظ االحتمالية العالية لتسربها عبر 41قطاع  –شركة توتال  –حفر تخزين مياه وسوائل الحفر  (.22شكل )

 الطبقات لتسبب تلوث المياه الجوفية. 
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 .41قطاع  –شركة توتال  -طبقات التربة وتشبعها بها تسرب محتويات الخزان عبر  شكل رقم )  (. يوضح

الى طبقات مجاري السيول نتيجة  النفطية (. يوضح تسرب المركبات العضوية الهيدروكربونية23شكل رقم )

 سيئون.  –انجرافها مع مياه السيول بوادي قودة 

كربونات النفطية مع مياه السيول )االسهم( الى مجاري مياه االودية ومن ثم (. يوضح انجراف سوائل الحفر والهيدرو24شكل )

 -وادي قودة  -النفطية  DNOشركة  -تسرب التلوث الى المياه الجوفية وانتشاره عبر الشبكة الغذائية للنظام البيئي 



 الشفافية في الصناعات االستخراجية

 

 322صـــــ 

 

 

ول )االسهم( الى مجاري مياه االودية ومن ثم تسرب (. يوضح انجراف سوائل الحفر والهيدروكربونات النفطية مع مياه السي25شكل )

 سيئون. -وادي قودة  -النفطية  DNOشركة  -التلوث الى المياه الجوفية وانتشاره عبر الشبكة الغذائية للنظام البيئي 
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االودية ومن ثم (. يوضح انجراف سوائل الحفر والهيدروكربونات النفطية مع مياه السيول )االسهم( الى مجاري مياه 26شكل ) 

 -وادي قودة  -النفطية  DNOشركة  -تسرب التلوث الى المياه الجوفية وانتشاره عبر الشبكة الغذائية للنظام البيئي 

 سيئون.
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 تقدير الخطر البيئي للتلوث بالمياه الراجعة وسوائل الحفر: 

وخاصة مصادر المياه الجوفية والسطحية اثناء  هناك عدد من العمليات من الممكن ان تمثل مصدر للتلوث البيئي

 استكشاف وإنتاج النفط والغاز وبالتالي تكون مصدر لتلوث مياه الشرب السطحية والجوفية وجعلها غير صالحة:

عملية انتاج وتخزين المياه الراجعة وسوائل الحفر في الموقع بطرق غير سليمة وكذلك التسرب المحتمل لهذه  -

مكانها التسرب الى مجاري المياه السطحية او الى خزانات المياه الجوفية وخاصة القريبة من السوائل التي  بإ

 .    22, 14السطح, كما في الشكل 

(. يوضح انجراف سوائل الحفر والهيدروكربونات النفطية مع مياه السيول الى مجاري مياه االودية ومن ثم تسرب التلوث 27شكل )

 سيئون. -وادي قودة  -النفطية  DNOشركة  -الجوفية وانتشاره عبر الشبكة الغذائية للنظام البيئي الى المياه 
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انفجار البئر اثناء اتمام الحفر والذي ينجم عنة تلوث المياه السطحية وإمكانية التسرب عبر الطبقات وتلويث المياه  -

 الجوفية. 

ه الجوفية خالل عملية حقن السوائل والمياه الراجعة اذا لم تتخذ عوامل السالمة المناسبة للبئر احتمال تلوث الميا -

 بشكل جيد. 

اطالق المركبات المتطايرة اثناء عمليات الحفر واحتمال تسرب الميثان والغازات االخري ووصولها الى خزانات  -

 بئر وخاصة خالل عملية التسميت. المياه الجوفية من خالل اجراءات عوامل سالمة غير كافية لل

تسرب المياه العادمة اثناء عملية نقلها لتصريفها في مناطق بعيدة عن الموقع او القيام بمعالجة غير كافية او غير  -

 مناسبة للمخلفات قبل تصريفها والذي من الممكن ان ينجم عنه تلوث مصادر المياه السطحية. 

 الك كميات كبيرة من المياه اثناء عملية الحفر ودفع السوائل في الطبقات.استنزاف المصادر المائية وذلك السته -

ومن خالل تجربة الواليات المتحدة االمريكية تأكد ان تسرب المركبات الكيميائية على السطح يمثل مصدرا مؤكدا 

 (. Energy Institute, University of Texas 2012لتلوث مصادر المياه )

تزايدا في الواليات المتحدة بعد حاالت تلوث مياه الشرب بمركبات كيماوية ومواد اخرى نجمت أصبح االهتمام مو   

عن عمليات االستخراج  واألنشطة المصاحبة. في المملكة المتحدة تتم المعالجة الى حد ما لمياه الشرب التي تكون 

لجوفية المستخرجة عن طريق حفر مصادرها سطحية مثل االنهار والبحيرات والبرك وغيرها أو مصادر المياه ا

من المياه في المملكة المتحدة  تصل الى المستهلك تحت رقابة وإشراف الشركات  %44االبار االرتوازية. وحوالي 

المختصة في إدارة المياه. هذه المياه يتم فحصها تبعا للمعايير المائية المعتمدة ويتم اخذ عينات عشوائية من مياه 

لفحصها ومراقبة جودتها تبعا لتلك المعايير. هذا مختلف تماما مع ما هو متبع بالنسبة لخدمات الشرب في المنازل 

المياه في اليمن حيث ال تقوم المؤسسات المختصة بمتابعة واخذ قياسات دورية لمراقبة جودة المياه التي تصل الى 

 استكشاف وإنتاج النفط والغاز.   المستهلك من أجل تتبع مسارات التلوث لحماية المستهلك وخاصة في مناطق

وعلى العموم التخطيط الجيد والترتيب وإعداد برامج االستكشاف واإلنتاج والتخطيط الجيد إلدارة التحكم في 

العمليات في الموقع, وخطط األمن والسالمة, واخذ االعتبارات البيئية في الحسبان خالل كل المراحل بدءا من 

اء المراحل فوق السطح أو في باطن األرض, كل تلك االجراءات يجب ان تحمي التخطيط الى االستكمال, سو

 المصادر المائية من أي احتمال للتلوث قد ينجم عن عمليات االستكشاف واإلنتاج. 

 : Hydraulic Fracturing Fluidسوائل الحفر 

يائية لكل منها دور معين في الحفر. عمليات الحفر تتم باستخدام مركبات كيميائية عدة تضم قائمة من المواد الكيم 

وتركيبة هذه السوائل تعتمد على عوامل عده مثل الطبيعة الجيولوجية لمنطقة االستكشاف ونوع طبقات الصخور 

المراد احداث الشقوق فيها كما تختلف ايضا من شركة الى أخرى. وال بد من حاويات )براميل( خاصة مطلوبة 

( وضح قائمة بأغلب 2يميائية او المواد الكيميائية الداخلة في تركيبها. الجدول )لنقل وتخزين هذه المركبات الك

( قائمة بالمواد الكيميائية المستخدمة من قبل بعض 7المواد الكيميائية المستخدمه في الحفر, كما يوضح الجدول )
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الجهات المسئولة وجهات  شركات الحفر في اليمن. وعلى العموم على شركة الحفر ان تجعل البيانات متاحة امام

الرقابة والتفتيش وجهات البحث العلمي وعامة الناس. ويجب أن يؤخذ في االعتبار مراقبة الوضع البيئي للمياه 

الجوفية والسطحية قبل وبعد عمليات االستكشاف واإلنتاج من اجل القدرة على القيام بتقدير متكامل ألي تلوث 

ري ان تقوم هيئة حماية البيئة ومؤسسة المياه بمراجعة تصنيف المواد محتمل للمصادر المائية. ومن الضرو

الكيميائية المستخدمة في سوائل الحفر في مناطق االستكشاف واإلنتاج في اليمن وهذا مما يساعد على اجراء التنبؤ 

متاحة حول  بالخطر البيئي المحتمل قبل حدوثه. ونحن ننصح ان تلزم الحكومة شركات الحفر أن تجعل البيانات

نوع المواد المستخدمه في الحفر وتركيبها الكيميائي والكميات التي تستخدمها. في الواليات المتحدة االمريكية طلبت 

شركة رائدة  19( من Committee on Energy and Commerce 2011لجنة الطاقة والتجارة )

وع المواد الكيميائية المستخدمة في الحفر لخدمات الغاز والنفط أن تجعل البيانات والمعلومات متاحة حول ن

م. واحتوى تقرير اللجنة على قائمة 2554الى  2550وحجمها والمركبات الكيميائية الداخلها فيها خالل الفترة من 

ماده كيميائية داخلة في التركيب. هذه القائمة  705منتج كيميائي يستخدم في عمليات الحفر تحتوي على  2055بـ 

المواد الكيميائية تضم مركبات كيميائية ضارة نوعا ما مثل االمالح وحامض الستريك, لكنها تشمل المهولة من 

 ,benzeneمواد كيميائية مثيرة للقلق من ناحية بيئية وصحية مثل البنزين والتلوين وايثايل بنزين واالكسيلين )

toluene, ethylbenzene and xylene ( كما في الجدول )حظ ان هذه المواد ليس من (, ويجب ان يال2

 الضرورة انها تستخدم جميعها في بلدان اخرى مثل اليمن.  

وفيما يلي قائمة بالمركبات الكيميائية المستخدمة في عمليات الحفر في اليمن إلحدى شركات الحفر المشهورة كمثال 

 - 2550دة االمريكية خالل الفترة والمكونات الكيميائية الرئيسية المستخدمة في سوائل الحفر في الواليات المتح

م.  2554
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IARC 
Classification 
As in MSDSs 
قدرته على احداث 

 السرطان
 

CAS# 

الرقم الكيميائي 

 التسلسلي

Chemical 
(ingredient name)  

 المادة الكيميائية
 )المكونات(

--- 1310-73-2 CAUSTIC SODA: 

SODIUM HYDROXIDE 

Not listed 77-92-9 CITRIC ACID 

-- Not 

described  

DEFOAM X EH: 

diethylpolysiloxane 

Not listed Not 

described 

DEFOAM-X 

(Proprietary ingredients) 

Not listed 11138-66-2 DUOVIS: 

Xanthan gum 

Not listed 1305-62-0 LIME: 

Calcium hydroxide 

Not listed  

13397-24-5  

14808-60-7 

14464-46-1 

15468-32-3 

1302-78-9 

(Bentonite) M-I GEL: 
Gypsum  1 % 
Silica, crystalline, quartz 2-15 % 
Silica, crystalline, Cristobalite 2-12 % 
Silica, crystalline, Tridymite 1-5 % 
Bentonite 70-95 % 

Not listed 9004-32-4 M-I PAC (R): 
Carboxymethylcellulose sodium salt  

-- 7447-40-7 POTASSIUM CHLORIDE 
 

Not listed 144-55-8 Sodium bicarbonate 

-- 64742-47-8 VERSACOAT HF: 
Aliphatic Hydrocarbon mixture 

Not listed 64741-85-1 VERSAMOD: 
Mineral oil, petroleum distillates, 
raffinates, sorption process. – 
Fatty acids 

-- Not 

described 

Surfactants in an organic solvent 
(VERSAMUL I) 

Not listed 12002-43-6 VERSATROL: 
Gilsonite 

causes cancer  (VG-69): 

 (. قائمة بالمركبات الكيميائية المستخدمة في عمليات الحفر في اليمن إلحدى شركات الحفر.7جدول )

 MSDSs for the drilling company)) 
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in humans. 
IARC 
classification 

Group 1. 

68953-58-2 

14808-60-7 

238-876-4 

ORGANOPHILLIC CLAY 
QUARTZ 
CRYSTALLINE SILICA 
 

--- Not 

mentioned  

Zinc carbonate 
 

لى عدد المنتجات الكيميائية المحتوية ع

 المركب

 المركب الكيميائي

347 Methanol ( Methyl alcohol) 

724 Isopropanol (Isopropyl 

alcohol, Propanol -2) 

207 Crystalline silica – quartz 

(SiO2) 

126 Ethylene glycol monobutyl 

ether (2-butoxyethanol) 

119 Ethylene glycol (1,2 

ethanediol) 

89 Hydro-treated light 

petroleum distillates 

80 Sodium hydroxide (Caustic 

soda) 

المستخدمة في سوائل الحفر في الواليات المتحدة االمريكية خالل  (. المكونات الكيميائية الرئيسية2جدول )

 (  FRAC FOCUS 2012)م 7222 – 7225الفترة 
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مركب كيميائي مستخدم  202( بدراسة سمية Colborn et al 2011وآخرون )  Colbornعندما قام 

مركبات له تأثير على الجلد والعيون واألعضاء الحساسة االخرى من هذه ال %70في العملية, ووجد ان حوالي 

منها له تأثير على الدماغ والجهاز العصبي والجهاز  %05-95والجهاز التنفسي والجهاز الهضمي. وحوالي  

 endocrineله تأثير على عمل الغدد الصماء  %27المناعي باإلضافة الى القلب والجهاز الدوري والكلى. 

system ,20%  يسبب أمراض السرطانcancer  وخاصة سرطان الدم والرئة والكبد كما تسبب التشوهات

هذه الدراسات تدل على أن هناك تأثيرات صحية على المدى البعيد لهذه المركبات . gene mutationالجينية 

ة قد ال يظهر اثرها الكيميائية المستخدمة في صناعة استخراج النفط والغاز وان كان التعرض لها بتراكيز خفيف

وبغض النظر الى كمية المواد الكيميائية المستخدمة في تحضير سوائل الحفر, إال ان قدرتها الفائقة  في حينة.

لتأثيرها على صحة البيئة ينذر بضرورة كشف البيانات الكيميائية لجميع المنتجات وضرورة اتخاذ تشريعات 

 . صارمة ورقابة شاملة للهواء والماء والتربة

( وهو اختصار FRAC Focus, 2012يمكن الرجوع الى الموقع االلكتروني المبين في قائمة المراجع )

 national hydraulicللسجل الوطني للمواد الكيميائية المستخدمة في الحفر في الواليات المتحدة االمريكية 

fracturing chemical registry  ه الجوفية. حيث تقوم شركات والذي يقع تحت ادارة مجلس حماية الميا

الغاز والنفط بتزويد البيانات الموجودة في هذا الموقع االلكتروني بطريقة تطوعية. وتم انشاء الموقع 

االلكتروني لتحقيق مبدأ الشفافية وتوفير وإتاحة البيانات عن المواد الكيميائية المستخدمة في الحفر وكذا 

ة الداخلة لكل الجهات المهتمة بصحة االنسان والبيئة, واليجابية هذه معلومات مفصلة عن المركبات الكيميائي

 االجراءات وضرورتها فقد ضمناها في التوصيات. 

كذلك اتخذت محافظة برنسويك بكندا اجراءات بإلزام شركات الغاز والنفط بتوفير البيانات والمعلومات عن 

هلة المنال للهيئات الرسمية والجهات البحثية ومنظمات المواد الكيميائية المستخدمة في الحفر وجعلها متاحة س

المجتمع المدني ولعامة الناس وبطريقة معاصرة على مواقع شبكة االنترنت من اجل ان تدخل أوال بأول في 

 عمليات دراسة وتقييم الخطر الصحي والبيئي.   

 صحة على كبيرة آثار وإحداث السطحية المياه الى التسرب الى النفايات تصريف عمليات تتسبب أال ويجب

 نقاط تراعي للتخلص خطة وضع من الضروري يكون وقد .الطبيعية في البيئة والمستقبالت اإلنسان والكائنات

 المواد ترحيل خطة تستهدف وضع ويجب .البيئية والمخاطر الكيميائي واالنتشار ومعدلة واالستخدام التصريف

 المياه بجداول التحديد وجه على االهتمام مع بيئًيا, المناطق الحساسة عن بعيًدا التصريف عمليات عن الناتجة

 المجتمعات بأراضي التي تقع والمستقبالت الرطبة, واألراضي للخطر, المعرضة المياه المرتفعة, ومستودعات

 .الجودة الزراعية وخاصة عالية واألراضي )مآخذ( المياه, سحب ونقاط المياه, آبار فيها بما المحلية
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 المستخرجة  المياه

إنتاج  أثناء للسطح سحبها عند مستخرجة وتصبح مياهاً  التكوين( مياه (مياه على والغاز النفط مكامن تحتوي

 يتم والتي الحجم حيث من النفايات أحد أكبر المستخرجة للمياه التيار الكلي ولربما كان  .الهيدروكربونات

 المركبات من معقد على خليط تحتوي المياه فهذه  .البرية والغاز فطالن صناعة في والتخلص منها معها التعامل

 )العضوية والمركبات (العالقة, والجسيمات المعادن, وآثار من المذابة(, )األمالح العضوية غير

 على الحاالت من كثير في الكيماوية اإلضافات وبقايا العضوية, واألحماض والمذابة, المشتتة الهيدروكربونات

 .إنتاج الهيدروكربونات( عملية إلى تضاف والتي (والتآكل التقشر مثبطات :المثالسبيل 

 في ودمجها منها, التخلص وكيفية المياه المستخرجة مع التعامل بكيفية المتعلقة العملية البدائل تقييم ويجب

 استخراج عملية نلتحسي في المكمن الحقن الرئيسية التخلص بدائل تتضمن أن ويمكن  .عملية اإلنتاج تصميم

 مناسب مستقبل تكوين جيولوجي إلى حفرها يتم المستخرجة المياه من للتخلص بئر مخصصة في النفط, والحقن

 الخيار هو األرض في أو السطحية المياه في المياه صرف هذه يكون أن ويجب  .األرض سطح تحت يقع

 يتم التي المستخرجة المياه معالجة يجب علماً بأنه ى؛األخر الخيارات انعدمت إذا إال إليها اللجوء يتم األخير وال

  الالزمة بيئيا. المبينة يفي والحدود بما تصريفها

واألوضاع  منها التخلص لعملية اختياره يتم النهائي الذي البديل على المستخرجة المياه معالجة تقنيات تعتمد

 أو /و بالجاذبية الفصل بين الجمع في االعتبار هاأخذ الواجب المعالجة تقنيات تشمل أن ويمكن  .المحددة للحقل

 التي التقنيات من عدد على المراحل يحتوي متعدد نظاماً  تتطلب وقد بالكيماويات, الميكانيكية والمعالجة الوسائل

 لنظام احتياطية كافية قدرة توافر من والبد . التصريف أو الحقن تفي بمتطلبات حتى التوالي على تعمل

 .بديلة تخلص توافر طريقة أو/و العملية استمرار ضمانل المعالجة

 

 حيث المستخرجة, المياه تيار الكيماوية في اإلضافات ببقايا المرتبطة البيئية المخاطر من ومن أجل التقليل

 وسميتها, في االعتبار كميتها, باألخذ بعناية اإلنتاج كيماويات انتقاء يجب التخلص السطحية, طرق ُتستخدم

 .المحتمل وتراكمها البيولوجي ها ,وتوافر
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 منطقة الصليف والكثيب بمحافظة الحديدة  -7

النفايات التابعة لشركة صافر بمنطقة الكثيب بمدينة الحديدة والنفايات الناتجة عن تنظيف خزان النفط العائم 

  (.NATEC 2013), الصليف –بميناء رأس عيسى 

 

 في منطقة الكثيب ومنطقة الصليف بمحافظة الحديدة في التالي:  تتمثل المشكلة البيئية القائمة

 برأس العائم الميناء خزانات من إخراجها يتم والتي النفط أبار من الخام للبترول المصاحبة رمي الرواسب -1

 .بمنطقة النفايات مكب إلى عيسى

الصدأ  بجزيئات مصحوبة لطالئه تمهيداً  الخزانات حديد تنظيف في المستخدمة الرمال رمي بقايا -2

 .الصليف بمنطقة النفايات مكب إلى عيسى برأس العائم الميناء خزانات جدران من المتساقطة والحراشف

 منطقة الصليف )مقلب النفايات(:

كم. ويقع مقلب النفايات التابع لشركة صافر في  70تقع منطقة الصليف شمال مدينة الحديدة وتبعد عنها بحوالي 

كم فقط. والمقلب عبارة من منطقة مفتوحة يمتد في  2بي لمدينة الصليف ويبعد عنها بحوالي الجنوب الغر

 ويتمدد المقلب باتجاه البحر.  2كم 1مساحة قدرها  حوالي 

 منطقة الكثيب )كمب شركة هنت سابقا(:

هو عبارة عن تقع داخل مدينة الحديدة بمنطقة رأس الكثيب وفيها يقع كمب شركة هنت سابقا )صافر حاليا( و

متر  955منطقة شبة مغلقة لكنها  مفتوحة من الجهه الغربية متصلة بالشاطئ وتمتد على طول الشاطئ بحوالي 

ويقع في الجنوب الغربي من الكمب شركة االهرام المصرية لتوليد الكهرباء. يوجد في عدة مناطق من الكمب 

فة مختلطة بالتربة وبعضها مدفون. هذه المواد كشفت مواد كيميائية متناثرة سوداء غليظة القوام بعضها مكشو

عندما قامت شركة االهرام المصرية لتوليد الكهرباء بإنشاء مكان للمولدات التابعه لها في طرف الكمب 

 فظهرت اثناء الحفر اوعية بالستيكية صفراء تحوي هذه المواد. 

 

 : (NATEC 2013) تركيز العناصر الكيميائية في النفايات

ت تراكيز عالية لعناصر الكلور , الكروم, المنجنيز, الحديد, الجادولنيوم, الكوبالت, النحاس, الزنك, وجد

الربيديوم, االيتريوم, الزركونيوم, االلمونيوم, السليكون. وتصنف هذه العناصر "بالعناصر الثقيلة وعناصر 

وتجاوزت تراكيزها في هذه النفايات  األثر وهي عناصر سامة ومؤثرة على صحة االنسان وعلى النظام البيئي

ويعتبر  ppm 1795معايير الحدود المسموح بها في كثير من دول العالم. فقد وصل تركيز الكوبلت الى 

 الملحق(. -تركيز عالي جدا بالمقارنة الى المعايير الدولية )جدول المعايير الدولية 
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نيز, االلمونيوم, الكبريت, كانت تراكيزها في مقلب نفايات كذلك العناصر التالية: الكروم , الحديد, الزنك, المنج

 ppm ,200555 ppm  ,0045 ppm ,0195 ppm ,00255 ppm ,11255 1105شركة صافر: 

ppm ووصل تركيز بعض العناصر مثل الكوبلت والحديد والمنجنيز وااللمونيوم والكروم الى مستوى .

 بأي حال من االحوال إال بعد ازالة هذه المستويات العالية. النفايات المحرمة والممنوع رميها في البيئة 

وتحتوي بعض المخلفات او المواد المتبقية مثل الرماد الناتج عن عمليات الحرق على تراكيز مرتفعة من 

العناصر الثقيلة وذلك لصغر حجم النفاية الناجم عن االحتراق وعدم احتراق العناصر الثقيلة الن درجة غليانها 

فعة مما يؤدي الى زيادة تركيز هذه العناصر والعناصر االخرى القريبة منها في درجة الغليان في النفايات مرت

المتبقية من الحرق. هذا باإلضافة الى ان مخلفات وبقايا النفط )الوحل والرواسب( تعتبر مصدر لهذه العناصر 

تاسيوم والراديوم والكالسيوم مما يؤدي الى بتراكيزها المرتفعه نتيجة النخفاض ذوبانية بعض العناصر كالبو

 بقائها في الرواسب المصاحبة للنفط. 

ووجدت في عينات اخرى مواد كيماوية بكميات كبيرة مدفونة في منطقة الكثيب بمدينة الحديدة بعد شركة هنت. 

فوسفور والسليكون وتركيز العناصر المعدنية فيها في مستوى حد الكشف باستثناء الكلور والنحاس والبروم وال

كانت تراكيزها عالية. وتبدو طبيعة هذه المواد كأنها احماض عضوية هالوجينية, وطريقة التخلص منها كانت 

 خاطئة برميها في البيئة ودفنها في مناطق حيوية. 

ليس )مثل هذه المواد تخضع لعمليات معالجة اوال ثم يتم التخلص منها بعد ذلك الى منشئات خاصة بالنفايات و

 الى البيئة ألنها مواد كيميائية صناعية وليست طبيعية المنشأ(. 

( Basel Conventionتصنف جميع هذه النفايات ضمن النفايات الكيميائية الخطرة بحسب اتفاقية بازل )

 للتحكم في نقل النفايات الخطرة والتي تعد اليمن طرفا في هذه االتفاقية. 

   

 :(NATEC 2013)يعية في النفايات تركيز النكليدات المشعة الطب

نتائج تحليل تراكيز النكليدات المشعة الطبيعية في نفايات مقلب الصليف ومنطقة الكثيب بمدينة الحديدة باإلضافة 

 221, اليورانيوم95الى عينة مائية بحرية من الصليف وأخرى رملية من شاطئ الصليف شملت  )البوتاسيوم

 212ونظائرة: الرصاص  229, الراديوم 221والراديوم  220راديوم ونظائرهما: ال 222والثوريوم 

بكرل/ كجم بالنسبة لمقلب  94و  15تراوحت بين  220(. بينت النتائج ان تراكيز الراديوم212والبزموث

بكرل/ كجم.  01في العينه الرملية من شاطئ الصليف حيث بلغت  220الصليف. ولوحظت اعلى قيم الراديوم 

في الكثيب  220بكرل/ لتر. وكانت تركيز الراديوم 5.74لمائية البحرية من الصليف بلغت حوالي اما العينة ا

بكرل/ كجم على  02و  02وصلت اعلى تراكيز لها  229والراديوم  221الراديوم أما بكرل/ كجم. 21حوالي 

فسجل اعلى تركيز له  95بكرل/ كجم على التوالي. اما البوتاسيوم 10, 4التوالي وفي الكثيب كانت تراكيزها 

 بكرل/ كجم.   021
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 المشكلة للنفط هي المرافقة المياه إلى باإلضافة التنظيف في المستخدمة الرمال وبقايا الرواسب تعتبرو

 الجرعة معدالت فإن الذرية, للطاقة الوطنية اللجنة فريق عمله الذي المسح اإلشعاعي على وبناء األساسية,

 حديد الخزانات تنظيف في المستخدمة الرمال بقايا و الخام للبترول المصاحبة هذه الرواسب في اإلشعاعية

 معدالت من أعلى وهي الساعة في ميكروسيفرت  0.7إلى  0.4من الصليف تراوحت مقلب في والموجودة

 وهذا , الساعة في ميكروسيفرت  0.2من اقل كانت والتي في المنطقة الطبيعية للخلفية اإلشعاعية الجرعة

 سيفرت ميلي  6.13إلى  3.5من تتراوح عموم الناس والكائناتلها  يتعرض سنوية اشعاعية جرعة الى دييؤ

 بحسب الناس لعموم بها التعرض المسموح حدود من أعلى وهو , % 100 التعرض كان حال في السنة في

 السنة في سيفرت حد ميلليبوا الناس لعموم التعرض مستويات تحدد والتي الذرية للطاقة الدولية الوكالة مراجع

  ).سنة/سيفرت ميللي (1

 عبارة وهي األرض باطن من المستخرج النفط ترافق طبيعية مشعة مواد على تحتوي والمياه الرواسب هذه

 جميع في والمتواجدة  232 الثوريوم أو 238 لليورانيوم اإلشعاعي التحلل سلسلة من مشعة ناتجة نظائر عن

 , للنفط المرافقة والمياه "NORM" رواسب الـ كميات بزيادة تركيزها ويزداد .رضلأل الجيولوجية الطبقات

 .ومعالجتها احتوائها لغرض معينة وٕادارية علمية إلجراءات وتخضع

 النفايات مقلب في كبيرة بكميات وجدت والتي النفط خزانات تنظيف في المستخدمة الرمال لبقايا بالنسبة اما

 النفط جدران خزانات على والملتصقة المترسبة الطبيعية المشعة المواد من تبقى ما تجرف بالصليف, فإنها

 للمياه وبالنسبة  .المشعة المواد بهذه ملوثة الرمال هذه تصبح وبالتالي هذه المواد, ذوبانية انخفاض نتيجة

 على والخزانات ألنابيبا في تترسب لم والتي المشعة النظائر مثل هذه ايضا تحمل فإنها للنفط المرافقة المنتجة

 .يلوثها إلى البيئة المياه هذه رمي فان ولهذا حرشفية رواسب هيئة

 حاجز( بأي مسورة أو محجوزة )غير سكانية تجمعات من قريبة مفتوحة في منطقة وهذه النفايات ترمى

 مرة اإلنسان إلى ثم ومن الغذائية والسلسلة اإلنسان إلى توصلها التي التعرية عوامل عرضة لكل ومتروكة

 .اخرى

 تقدير الخطر البيئي:

 ان كما سهال, الرياح امرا بفعل انتقالها يصبح و الجوية العوامل بفعل جافة المواد هذه تصبح الزمن بمرور- 

 .السنين لمئات االجيال عبر تمتد مخاطر الى يؤدي لإلنسان الغذائية الى السلسلة انتقالها

 للبيئة رميها عند وبيئية صحية المرافقة مشكلة والمياه الرواسب في لطبيعيةا المشعة المواد هذه وجود ُيعد - 

 , البحرية والبيئة السكانية التجمعات من والقريب المفتوح الصليف مقلب في الحال هو معالجه كما دون

 عن امهمأجس إلى المشعة للمواد الحاملة الجزيئات وانتقال معها الناس والكائنات المباشر تماس عند وخصوصا

الغذائية وخاصة عند انجرافها مع مياه السيول الى البحر وتسربها الى  المسارات أو عبر التنفسي الجهاز طريق

  .سلسلة الغذاء البحرية
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 لمثل جيدة يتمتع بمواصفات النفايات بهذه ومختصا مفتوح غير مناسبا مكانا تصمم أن بالشركة األجدر وكان

 إلى يؤدي الذي البيئة في برميها مقارنة كثيرا يكلفها لن األمر وهذا المعنية, الجهات من نفايات ويرخص هكذا

 .صعبا احتوائها يكون وبالتالي انتشارها

 

 

 

 

 
 

 النفط خزانات تنظيف عن ناتج الحديدة محافظة – الصليف مقلب نفايات من(. يوضح جوانب 72) الشكل
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 تقدير خطر التلوث االشعاعي: 

 المشعة المواد لخطر فيها الناس وعموم العاملون يتعرض التي الصناعات إحدى والغاز النفط صناعة ُتعد

 العناصر شأن شأنها والغاز, النفط تكون أحواض في الصناعة هذه بفعل متباينة بتراكيز توجد التي الطبيعية

 باطن من المستخرج النفط ترافق طبيعية مشعة مواد على تحتوي والمياه هذه الرواسب األخرى الن المعدنية

 232 الثوريوم أو 238 لليورانيوم اإلشعاعي التحلل سلسلة من مشعة ناتجة نظائر عن عبارة وهي األرض

 والمياه الرواسب هذه كميات بزيادة تركيزها لألرض, ويزداد الجيولوجية الطبقات جميع في والمتواجدة

 هذه تكون .خزنه أو النفط ومستودعات فصل لألنابيب الداخلية الجدران على المشعة المواد هذه وتتوضع

 إلى ويعود تشكل هذه التوضعات Sludgeوحل  أو Scale حرشفية رواسب شكل على إما التوضعات

 )النفط  السوائل فصل مراحل خالل الحرارة والضغط( وكيميائية درجة في فيزيائية )مثل تغيرات عوامل

 أمالح بذلك فتتبلور األرض سطح إلى وصولها لدى األيونات ذوبانية خفض إلى تؤدي والتي والماء المرافق(

 والكالسيوم للراديوم الكيميائية الخواص تشابه وبسبب نشيومواالسترو الباريوم ملح كبريتات مثل عديدة

 .والخزانات والمعدات االنابيب في رواسب هيئة على تتراكم حيث تترسب معاً  فإنها واالسترونشيوم والباريوم

 الـتأثير الناجم عن التعرض لبعض العناصر المشعة:

 :الثوريوم

 عدة وله الماء, في انحاللها بقلة الثوريوم أكاسيد وتتميز د,أكسي شكل على األرضية القشرة في الثوريوم يوجد

.   232والثوريوم  234 والثوريوم 227 والثوريوم 228 والثوريوم 230 الثوريوم مشعة وهي نظائر

 تركيزه ويبلغ المليون في جزء 33  و 8.1 بين  البركانية كالغرانيت الصخور في الثوريوم تركيز يتراوح

 أنواع معظم في أمثال, 4 إلى 3.5 اليورانيوم بنحو إلى الثوريوم نسبة وتقدر .المليون في جزء 12 الوسطي

 .منها البركانية وخاصة الصخور

 , سنة 20 خالل شخص 10,000 لكل شخص 300 حوالي بنسبة الكبد سرطان المشع الثوريوم يسبب

 العظمي الهيكل طانوسر , سنوات 5 خالل شخص 10,000 لكل شخص 60 بحوالي نخاع العظم وسرطان

 سنوات.  10 خالل شخص10,000لكل  شخص 120 بحوالي

 

 

 :اليورانيوم

 يموتون شخص مليون من شخص 350 حوالي بان مالحظة تم وقد , اليورانيوم تفكك نواتج احد الرادون يعتبر

 الرئة في تترسب نصف العمر و قصيرة تفككه منتجات أن غير , الرادون غاز نتيجة بسبب السرطان

 ما على مرة 100 تزيد إشعاعية جرعة إلى استنشاقها جراء مؤدية ألفا وتصدر جسيمات الهوائية والقصبات

 .وحده الرادون إشعاع يسببه
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 الداخلية, الجرعة مجموع من %8 بنحو والرصاص البولونيوم بها يساهم التي اإلشعاعية الجرعة قدرت كذلك

 .238 اليورانيوم تفكك نواتج احد وهو وخطورة سمية المشعة العناصر أشد من 210 البولونيوم يعتبر كما

 

 الراديوم:

 في فيوجد النفطية, الصناعة في الكبيرة األهمية ذو والعنصر الترابية, القلوية العناصر أحد الراديوم وهو أما

 223 الراديوم 224 والراديوم 228  والراديوم 226 الراديوم هي مشعة نظائر أربعة على هيئة الطبيعة

 .سنة 1622الكبير نصف العمر ذو 226 الراديوم نظير الراديوم بكلمة يقصد ما وعادة

 اإلشعاعية الجرعة من كبيرة نسبة عن المسؤولة الطبيعية المشعة النكليدات أهم تفككه ومنتجات يعد الراديوم

 في % 80 منه قرابة ويتوضع الجسم إلى 226 الراديوم يدخل .الطبيعية المصادر من يتلقاها اإلنسان التي

 بدوره الرادون, الذي غاز إلى تفككه لدى وغاما الفا اشعاعات أن الراديوم يصدر المعروف ومن  .العظام

 الحية الخاليا على ضار أثر ذات تعد والتي ألفا, جسيمات التي تصدر المشعة النظائر من العديد ليعطي يتفكك

  .ما وبيتاغا إشعاعات تسببه الذي الضرر مرة عشرين يفوق

الطريقة  بنفس اإلنسان والحيوان إلى و النباتات إلى ينتقل ولهذا الكالسيوم لكيمياء مشابهة الراديوم كيمياء إن

 االصابة نسبة وصلت ,حيث العظم سرطان يسبب الراديوم المشع ان وجد وقد التي ينتقل بها الكالسيوم.

 اصابة شخص 1000 لكل اشخاص 8 اليشخص, وحو 10,000 لكل شخص 200 بحوالي العظام بسرطان

 إذ الراديوم نظائر بين من األهمية ذو الوحيد النظير 226 الراديوم ليس .سنوات عشر خالل الرأس بسرطان

 ليعطي 228 الراديوم يتفكك  .بيتا لجسيمات مهماً  مصدرا إشعاعياً  (سنة 5.6 نصفه عمر 228 الراديوم يعد

 (6.1  النصفي عمره لقصر واحد يوم خالل فترة أبدي إشعاعي وازنت في معه يدخل الذي 228 األكتينيوم

 عند الداخلية اإلشعاعية الجرعة من حتماً  تزيد الطاقة عالية بيتا أشعة  228 األكتينيوم ويصدر ). فقط ساعة

 . 228 اجتراع الراديوم

 

 ويقدر الخطر البيئي في:

 مستويات وجود الى أشارت بحسب التقرير االولي  الصليف بمقلب للنفايات األولي االشعاعي المسح نتائج -

  .الطبيعية الخلفية من اعلى اشعاعية

بينت نتائج التحليل الكيميائي للعينات التي اخذت من مقلب الصليف ومنطقة الكثيب ارتفاع التراكيز لكثير  -

نيز, الكوبلت, الكبريت( من العناصر الكيميائية )النحاس, الكروم, الزنك, الحديد, الكلور, االلمونيوم, المنج

وتجاوزت الحدود المسموح بها. وتصنف هذه النفايات ضمن النفايات الخطرة والطريقة التي يتم بها 

 التخلص منها ضارة بالبيئة والصحة. 
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 يجوز ال للنفط مرافقة تكون مفصولة ومياه التنظيف رمال وبقايا نفطية رواسب من صافر شركة تنتجه ما  -

 بالطريقة التي تتم وتمثل خطرا بيئيا يجب تدارك آثارة. البيئة  في رميها

سهلة  مفتوحة بيئة في برميها صافر, شركة تنتجها التي النفايات في طريقة تصريف هذه تكمن الخطورة -

الغذائية الخاصة بالمنطقة والتي تشمل عدد من  السلسلة وسهلة االنتقال الى المواطنين, عموم الوصول الى

 الى ثم تصل ومن نات الحية التي تمثل جانب من جوانب مكونات النظام البيئي للمنطقةالنباتات والكائ

االنسان وهي في تراكيز اعلى من التراكيز التي وجدت في عينات المنطقة التي تم مسحها, وذلك بسبب 

  الذي يحدث اثناء عبور هذه العناصر خالل سلسلة الغذاء. Bioaccumulationالتراكم البيولوجي 

في حالة هطول االمطار الغزيرة فان احتمالية انجراف التلوث الكيميائي واالشعاعي الى المياه البحرية  -

 وتسربه الى المياه الجوفية عالية. 
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  التوصيــــــــــــــــات:

    

في مناطق انتاج  NORMضرورة اجراء دراسة مسحية لتقييم الوضع البيئي للمواد المشعة الطبيعية  -1

الغاز الطبيعي في جميع قطاعات االمتياز تشمل المخلفات والمعدات, ومراقبة طرق المعالجة النفط و

 والتخلص. 

ضرورة اجراء دراسات بيئية متكاملة إلنشاء قاعدة بيانات شاملة لمناطق االمتياز تشمل الخلفية  -2

الهواء الخارجي االشعاعية لهذه المناطق وتركيز الرادون في الهواء داخل المنازل وتركيز ملوثات 

 )خاصة المركبات العضوية المتطايرة( وتلوث المياه والتربة.  

ضرورة اجراء دراسات بيئية إلنشاء قاعدة بيانات عن تركيز الميثان في المياه الجوفية في مناطق  -3

االستكشاف قبل القيام باستخراج الغاز, وذلك لمراقبة النظم البيئية الحساسة وللحد من امكانية حدوث 

 تلوث المياه الجوفية.

ضرورة اجراء دراسات لتأسيس قاعدة بيانات حول تركيز الرادون في غاز عمق البئر نفسها كل بئر  -4

 على حده وفي مناطق التخزين والتوزيع وعند االستخدام المنزلي.

الغاز  ضرورة انشاء برنامج مراقبة شامل للنظام البيئي المائي في كل منطقة يتم فيها استخراج النفط أو -5

في جميع عموم الجمهورية اليمينية, ليشمل وضع النظام البيئي المائي قبل وبعد االستخراج وليتضمن 

المؤشرات الكيميائية الدخيلة بناء على سميتها و  سلوكها البيئي, ومراقبة مصادر تلوث مياه الشرب 

 ومياه الزراعه )السطحية والجوفية(.

ية انشاء برنامج مراقبة وبائي في أي منطقة يتم فيها االبالغ عن على الجهات الرسمية البيئية والصح -6

حاالت انتشار اصابات مرضية من خالل الناس أو العمال في أي قطاع من قطاعات االمتياز في عموم 

الجمهورية. هذا البرنامج يجب أن يشمل رقابة الوضع البيئي للهواء والماء والتربة باإلضافة الى أي 

 ناس الساكنين أو العاملين في مناطق االمتياز. مؤشرات صحية لل

برنامج المراقبة الصحي يجب أن تكون له القدرة على ادراك أي توجهات للمؤشرات الصحية مثل  -7

الربو والتشنجات والتحسس الكيميائي والتهابات الجلد والعيون المزمنين واالضطرابات العصبية 

 وغيرها.

يات والتخلص منها هو حقنها في جوف األرض فتجب المحاسبة عندما يكون الخيار في تصريف النفا -8

الصارمة من أجل التاريخ وذلك من خالل رصد: تأريخ العملية وحجم النفايات ومصادر المواد ورصد 

الموقع بالدقة في التكوين الجيولوجي للمنطقة بحيث تصبح هذه العملية والموقع جزء من بيانات 

 كومة والتي يجب أن تكون متاحة للجيل القادم. ومعلومات السجالت الدائمة للح
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قبل اصدار الترخيص النهائي للحفر, يجب ان يقدم الى هيئة حماية البيئة برنامجا متكامال إلدارة  -9

النفايات ليتم مراجعته واعتماده من قبل مختصين بيئيين ومن قبل الجهات الحكومية البيئية المختصة, 

 من الترخيص.  بحيث يصبح اعتماد البرنامج جزء

عملية حقن سوائل الحفر يجب ان تكون في اطار قوانين حماية البيئة ولوائح حماية المياه  -11

الجوفية من التلوث, وهذا يجب أن يشمل ضمان السالمة الميكانيكية للبئر وغيرها من ضمانات 

 السالمة البيئية.    

والمعلومات عن المواد الكيميائية  إلزام شركات الحفر في قطاعي الغاز والنفط بتوفير البيانات -11

المستخدمة في الحفر وجعلها متاحة سهلة المنال للهيئات الرسمية والجهات البحثية ومنظمات المجتمع 

المدني ولعامة الناس وبطريقة معاصرة على مواقع شبكة االنترنت من اجل ان تدخل في عمليات 

 دراسة وتقييم الخطر الصحي و البيئي بصورة مباشرة.

 ضرورة مراقبة وضع النظام البيئي للمياه السطحية والجوفية في مناطق االستخراج.  -12

منع الحفر ودفع سوائل الحفر في الطبقات الجيولوجية في المناطق التي تكون فيها المياه  -13

 الجوفيه في وضع حساس. 

د ( الجيcementingضرورة انشاء نموذج ذو مواصفات معيارية عالمية لعملية التغليف ) -14

 آلبار استخراج النفط والغاز.

 وضع سقف وحدود معيارية لمعالجة المياه الراجعة والمصاحبة.   -15

 النظر في التشريعات المتعلقة باألنشطة االستكشافية وتلوث المياه وتلوث البيئة.  -16

يجب االحتفاظ بسجل توثيق عملية الحفر ودفع سوائل الحفر لكل بئر غاز أو نفط, ليشمل  -17

الكلي للسوائل التي تم حقنها, وكمية كل مادة كيميائية تم استخدامها, والعمق الذي تم فية السجل الحجم 

 حقن السائل وحجم السوائل الراجعة.  

يجب توثيق وإتاحة المعلومات حول حجم وتركيز المخلفات السائلة والصلبة التي تم تصريفها  -18

الثر البيئي وتقدير الخطر البيئي غير دقيقة من موقع العمل, وبدون هذه المعلومات تبقى عملية تقييم ا

 وغير فعالة.  

أي مادة كيميائية داخلة في عملية الحفر وال يوجد لها رقم كيميائي يجب أن تعرف بشكل جيد  -19

 بحيث ال تترك اثرا للشك حول تأثيرها الصحي.

يجب أن تكون عملية مراقبة كل مركب كيميائي عضوي متطاير جزء من االجراءات  -21

اسية لعملية استخراج الغاز والنفط, ويجب أن يشرع بذلك قبل الحفر من أجل انشاء قاعدة بيانات االس
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عن مستويات تركيزها االساسية لمعرفة حمولة وأحجام المواد الكيميائية العضوية المتطايرة التي تقذف 

 في الغالف الجوي. 

احب والتلوث بالمواد الطبيعية االهتمام بتوجيه الدراسات والبحوث نحو التلوث الهوائي المص -21

 المشعة.
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 (Gaps in knowledgeمحددات الدراسة )

في الوقت الحاضر هناك شحه كبيرة في المعلومات والبيانات المتعلقة بالوضع البيئي او باإلجراءات البيئية من 

اإلنتاج للنفط والغاز قبل الجهات الرسمية ذات العالقة او الشركات المستثمرة والمنفذة لعمليات االستكشاف و

وكذلك منظمات المجتمع المدني. فاألبحاث العلمية البيئية الموجهه في هذا الجانب نادرة او تكاد تكون معدومة, 

لذلك فان قاعدة البيانات والخلفية العلمية المتكاملة عن الوضع البيئيي في مناطق االستكشاف واإلنتاج ضعيفة. 

اث بتمويل من الشركات المستثمرة كجزء من دورها في حماية البيئة المحلية ومن المفترض ان تقام هذه االبح

والمجتمع المحلي والبلد والحفاظ عليها وتوفير قاعدة البيانات البيئية والصحية من اجل تنمية مستدامة وشاملة 

ية خاصة في بشكل عام وبشكل أخص لهذه المجتمعات. والمدة الزمنية المحدده إلجراء هذه الدراسة غير كاف

ظل شحة قاعدة البيانات الضرورية إلجراء الدراسة وضعف الشفافية والتردد في اتاحتها عند توفر ما ندر منها 

( NORMلدى الجهات المختصة. فمثال هناك شحه في البيانات والدراسات المتعلقة بظهور وتركيز نشاط الـ)

ف واإلنتاج في صناعة النفط والغاز في اليمن. ومصادر التلوث الكيميائية الناجمة عن عمليات االستكشا

االستنباط من نتائج الدراسات والقياسات التي تمت في دول اخرى ممكن ان تزودنا بمؤشرات عن القضايا 

البيئية والصحية المحتملة والتي تحتاج الى حلول وتنظيم او تقدير لمستوى الخطورة البيئية المحتملة او 

او التخفيف والحد من اثرة. وال يمكن االستخدام المباشر لنتائج ابحاث ودراسات اجراءات منع حدوث الخطر 

الدول االخرى أو اسقاطها على اليمن الختالف التركيبة البيئية والجيولوجية والممارسات المجتمعية وأسلوب 

بيانات  الحياة للمجتمع المعني والختالف انشطة وإجراءات االستكشاف واإلنتاج وال يمكن حتى اسقاط

ودراسات اجريت في قطاع استكشافي او انتاجي على قطاع اخر لنفس االسباب. مثال اجراء دراسة لتقدير 

خطورة االشعاع الناجم من مخلفات عمليات االستكشاف واإلنتاج ربما يحتاج الى معلومات مفصلة عن النشاط 

ة ضمن مخلفات العمليات الناجمة عن ( الموجودNORMاالشعاعي للنظائر المشعة ذات المنشأ الطبيعي الـ)

دفع سوائل الحفر في الطبقات الجيولوجية اثناء عمليات االستكشاف واإلنتاج في اليمن. وتعتبر القياسات 

( )مثل المياه المصاحبة, والحطام, NORMالخاصة بالنشاط االشعاعي في المخلفات المحتوية على الـ)

ى قياسات جرعة النشاط االشعاعي الذي يتعرض له المواطن في البيئة والحمأة, والمحلول الملحي( باإلضافة ال

الطبيعية المحيطة مطلوبا من اجل القيام بدراسة تقدير الخطر المحتمل الناجم عن تعرضه للنشاط  االشعاعي 

في منطقة استكشاف وإنتاج النفط والغاز. وبشكل عام فان تقدير الخطر البيئي ممكن ان يقام على اساس 

يانات االساسية العامة ذات العالقة في اليمن, وعلى أية حال البيانات الدقيقة عن منطقة المنشاة وبعدها عن الب

المناطق السكنية باإلضافة الى معلومات عن عادات وتقاليد الناس في تلك المنطقة ستجعل الخبير البيئي يقدر 

علومات عن ممارسات العمل في الشركات التي تقوم بدقة اكثر الخطر البيئي على االنسان والبيئة المحيطة. الم

بعمليات الحفر وعمليات معالجة النفايات وتخزينها او تصريفها تمثل تدعيما للخبير البيئي للقيام بتقدير 

الخطورة البيئية المحتملة على العاملين. وحقيقة أن أهم محددات الدراسة هو عدم توفر قاعدة بيانات صحية 
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وضع الصحي في مناطق االمتياز لتحديد مسار وتوجه المؤشرات الصحية في هذه المناطق. خاصة بمراقبة ال

قاعدة بيانات محترفة للوضع البيئي في مناطق االمتياز سواء ما  -ان لم يكن عدم وجود  -باإلضافة الى ضعف 

ز أو الخلفية االشعاعية للغاز يتعلق بالمياه أو الهواء أو التربة أو الخلفية االشعاعية للطبيعة في مناطق االمتيا

الطبيعي في كل بئر قبل وبعد االستكشاف. كما يمثل صعوبة الوصول الى المعلومة من الجهات ذات 

االختصاص محددا هاما واعتقد أن حساسية الموضوع تسبب الى حد كبير في جعل الوصول الى المعلومة غير 

سة محددا كبيرا بصورة مباشرة أو غير مباشرة. كما أن سهل. ومثل الوضع االمني للمناطق المستهدفة بالدرا

التمويل غير الكافي للدراسة يعتبر من أهم المحددات التي تمت مواجهتها, حيث أن هكذا دراسة تحتاج الى 

 ميزانية كافية إلجراء الدراسة على الوجه االكمل.    

حة البيانات والمعلومات التوي يمكون أن ويالحظ ان الدراسة لم تتطرق للتلوث الهوائي بشكل مخصص وذلك لش

تمثل قاعدة لتقييم االثر البيئي )يمكن القول لعدم وجود البيانات( للتلووث الهووائي المصواحب لصوناعة اسوتخراج 

 وإنتاج الغاز والنفط.    
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 دراسات هامه يوصى بإجرائها 

 

االطالع على بعض االنتهاكات من خالل االطالع على الوضع البيئي في بعض مناطق االمتياز, ومن خالل 

البيئية الصارخة من قبل بعض الشركات والتي تمثل تهديدا صحيا وبيئيا مباشر لإلنسان والبيئة اليمنية. ومن 

جانب الشعور بالمسئولية تجاه هذا الوطن وحماية االنسان والكائنات والبيئة فيه نقدم مقترح بالدراسات 

وضرورة بيئية وصحية ملحة على االقل في الوقت الراهن. وتشمل الضروري اجرائها والتي تعتبر هامه 

 التالي: 

 دراسة مباشرة لعالقة االصابة باألمراض المنتشرة في مناطق االمتياز بالتلوث المحتمل, وتشمل: -1

دراسة مسحية لألمراض االكثر انتشارا في مناطق االمتياز والتي تعتبر مؤشرا للتلوث )مثل: السرطان  -

التشوهات الخلقية, ...  –امراض الجلد  –امراض الدم  –االلتهابات الرئوية  –كلوي الفشل ال –

 وغيرها(.

 تحديد االماكن التي تنتشر فيها أمراض معينة. -

 تحديد قرب وبعد هذه االماكن من منشئات االستكشاف أو االنتاج للغاز والنفط. -

 دراسة بيئية ألنواع التلوث في هذه االماكن لتشمل: -

 االشعاعي خارج وداخل المنازل.التلوث  -

 .  VOCsتلوث الهواء بـ  -

 تلوث المياه السطحية والجوفية. -

 تلوث التربة -

 وبالتالي يمكن الوصول الى ادلة علمية بحتة للكشف عن اسباب االمراض المنتشرة في مناطق االمتياز.

 الحفر في اليمن. اجراء دراسة تقييم االثر البيئي والصحي لسوائل الحفر التي تستخدمها شركات -2

اجراء مسوح لدراسة التسرب االشعاعي في هواء وتربة المناطق التي تجري فيها المسوح  -2

 االستكشافية.  
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واألثر  NORMsمقترح لعمل استراتيجية وطنية للتعامل مع المواد االشعاعية ذات المنشأ الطبيعي 

 الكيماوي على االنسان والبيئة

 

 NORMsجية الوطنية للتعامل مع المواد االشعاعية ذات المنشأ الطبيعي الـ االستراتي اسم اإلستراتيجية:

 في الجمهورية اليمنية.  واألثر الكيماوي على االنسان والبيئة المصاحب الستخراج وإنتاج الغاز والنفط

 وتشمل االستراتيجية التالي: 

 ضارة باإلنسان وبالبيئة.والمواد الكيماوية ال  NORMsبناء االطر القانونية للتعامل مع الـى -1

تشكيل فريق عمل مشترك من اللجنة الوطنية للطاقة الذرية ووزارة النفط والمعادن وهيئة حماية البيئة  -2

والشركة اليمنية للغاز المسال وهيئة استكشاف النفط تحت اشراف كل من وزير النفط والمعادن وأمين 

 ضع الخطط والبرامج الالزمة.عام اللجنة الوطنية للطاقة الذرية تتبنى تأسيس وو

 بناء خطة إلجراء المسوح الميدانية وإجراء القياسات وتقييم الضرر.  -2

 انشاء قاعدة بيانات بيئية مكتملة وشاملة في القطاعات النفطية. -9

 انشاء برنامج وطني للوقاية االشعاعية تشمل العاملين والسكان في المناطق المجاورة. -0

 انشاء برنامج يشمل:  -0

 لتفتيش الدورية و الفجائية.خطط ا  -

 خطط مراقبة لألنشطة المصاحبة. -

 خطط مراقبة للوضع البيئي والتقييم المستمر. -

 وتأهيل الكوادر لذلك.   NORMsتوفير التسهيالت الفنية والتقنية لعالج الـ -7

ت وضع معايير وطنية على غرار المعايير المعتمدة بوكالة الطاقة الذرية ومنظمات حماية البيئة ذا -1

 العالقة واعتمادها ضمن تراخيص االنشطة. 

اعداد خطة الطوارئ االشعاعية الوطنية التي تتضمن جميع انواع الحوادث االشعاعية نتيجة استخدام  -4

جميع انواع المصادر المشعه في المستشفيات والمصانع ومراكز البحوث والزراعة وغيرها, وذلك 

عالقة, ويتم توزيع الواجبات والمهام على كل مؤسسة بالتعاون مع جميع المؤسسات الوطنية ذات ال

لتستطيع تنفيذ االستجابة في حالة الحوادث اإلشعاعية, ويتم مراجعة الخطة مع الوكالة الدولية للطاقة 

 الذرية.      
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