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 الشكر والتقدير

، وأشكره شكرًا يوازي نعمو وصمى اهلل عمى أشرف خمقو الحمد هلل حقَّ حمده     
 .د وعمى آلو وصحبو أجمعينسيدنا محم

أستاذي المشرف الدكتور عبد  إلىمن دواعي سروري أن أتقدم بالشكر والعرفان      
الناصر صبري شاىر الراوي لجيوده الكبيرة في إنجاز ىذا البحث من خالل 

، وكان توجيياتو المستمرة والمتواصمة ، فقد كان متابعًا بشكل مستمر ألدق التفاصيل
السديدة والبناءة إلكمال ىذه الرسالة  داتواإلرشامعطاًء ولم يبخْل في إسداء النصائح 

 الطريق إلىكذلك يسعدني أن أسجل شكري ألناس ليم الفضل في توجيينا  .
واألستاذ الدكتور صباح أساتذة قسم الجغرافية  الصحيح خالل السنة التحضيرية وىم

كتور حسن الد األستاذمحمود الراوي ، واألستاذ الدكتـــــور محمــــود إبراىيم الجغيفي ، 
 والدكتور حسين عمي الراوي ، والدكتور محمد طو الحياني ، كشاش الجنابي ،

والدكتور خالد أكبر ، والدكتور فراس البياتي ، والدكتور مشعل فيصل المولى ، 
 اإلدارةكما أتقدم بالشكر لمدكتور أحمد حسن بتال كمية والدكتور نظير المحمدي ، 

ة ــزية كميــاالنكمي، والدكتور عبد الرحمن عبود قسم المغة  األنبارواالقتصاد جامعة 
 . األنبارة جامعة ــالتربي

لبنى عزت ،  في مرحمة الماجستير وىم األعزاءكما أتقدم بالشكر الجزيل لزمالئي    
يمان دلف ، وج ان مجيد ، ومحمد ياسين ، ومروان غالب ، وعمي سميمان ، نوا 

م بخالص الست أمنة جبار . كما أتقد إلىشكر الجزيل وأسامة ماجد ، كما أتقدم بال
؛ لتعاونيم  األنبارفي شركة توزيع المنتجات النفطية فرع موظ إلىالشكر واالمتنان 

معنا من خالل تزويدنا بالمعمومات والبيانات الالزمة لموضوع البحث كذلك أتقدم 
 كل الدوائر التي تعاونت معنا وىي دائرة الوقف السني ، ومديرية تربية إلىبالشكر 

 ج



في محافظة  اإلحصاء، ودائرة  األنبار، ودائرة زراعة  األنبار، ودائرة صحة  األنبار
، كما أتقدم بشكر خاص إلى زوجي وقرة عيني الذي ساندني ولم يدخر جيدًا  األنبار

امل االمتنان والعرفان إلى جميع أفراد العائمة في سبيل انجاز ىذه الرسالة وأتقدم بك
الذين ساعدوني وتحمموا عني أعباء أطفالي خالل فترة الدراسة وأدعو اهلل أن يوفقيم 

 جميعًا .

 

 

 

 

 

 

 

 د



  
 

 

 

تناولت ىذه الدراسة نقل وتسويق المنتجات النفطية في محافظة  -المستخلص : 
أىمية كبيرة لمختمف االستخدامات في المحافظة ، إذ تعد ىذه المنتجات ذات  األنبار

 -وقد تمثمت المشكمة الرئيسة بالسؤال التالي :

كيف يتم نقل وتسويق المنتجات النفطية في محافظة األنبار ؟ وىل يتم توزيعيا      
عمى األقضية بالشكل الذي يتناسب مع حاجة السكان ، ومتطمبات األنشطة 

ختمفة ؟ كما تضمنت مشكمة الدراسة عدد من المشكالت االقتصادية ، والخدمية الم
الثانوية مثل ماىية المنتجات النفطية ، وأىميتيا لمسكان ، وكذلك العوامل الجغرافية 
المؤثرة في نقل وتسويق ، واستيالك المنتجات النفطية ، وكذلك التوزيع الجغرافي 

  لمحطات تعبئة الوقود في المحافظة .

أن عممية نقل وتسويق المنتجات  التي مفادىا الفرضية منانطمق البحث       
النفطية في محافظة األنبار تكتنفيا بعض الصعوبات كما أن الكميات التي تستمميا 
المحافظة من ىذه المنتجات ال يتم توزيعيا عمى األقضية استنادًا إلى حجم السكان 

المنتجات يتباين من  ونوع األنشطة االقتصادية في كل قضاء كما أن استيالك ىذه
 قضاء ألخر .

وقد تضمنت الدراسة خمسة فصول ، تناول الفصل األول ماىية المنتجات      
النفطية من حيث التعريف بيا ، وبأىميتيا ، واستخداماتيا بصورة عامة وبشكل إطار 
مفاىيمي . أما الفصل الثاني ، فقد تناول العوامل الجغرافية المؤثرة في نقل وتسويق 

لمنتجات النفطية في محافظة األنبار ، وقد تضمنت عوامل طبيعية متمثمة ا
بالخصائص الطبيعية لممحافظة مثل الموقع الجغرافي ، والخصائص المناخية ، 
والتضاريس ، وكذلك العوامل البشرية مثل حجم السكان ، واألنشطة االقتصادية ، 

ناول واقع نقل وتسويق المنتجات واالستخدامات المنزلية . أما الفصل الثالث ، فقد ت
النفطية في المحافظة من خالل توضيح دور شركة توزيع المنتجات النفطية فرع 
األنبار في نقل وتسويق المنتجات النفطية في األنبار ، ونمط النقل المتبع في 
المحافظة إذ تبين أن النمط المتبع لنقل ىذه المنتجات ىو نمط السيارات الحوضية 

 ك



  
 

 

لشركات ناقمة متعاقدة مع شركة توزيع المنتجات النفطية فرع األنبار خاصة التابعة 
إذ تمَّ االعتماد بشكل رئيس عمى السيارات الحوضية بعد تدمير  2003بعد عام 

أنابيب نقل ىذه المنتجات ، وتوقف السكك الحديد عن نقل ىذه المنتجات . أما 
طات توزيع المنتجات النفطية في الفصل الرابع ، فقد تناول التوزيع الجغرافي لمح

محطة موزعة عمى  121المحافظة ، وقد تبين أن عدد المحطات في المحافظة 
األقضية الثمانية ، والنواحي التابعة ليا . أما الفصل الخامس ، فقد تناول تحميل 

، واالستيالك اإلجمالي  2012كمي لتوزيع المنتجات النفطية في المحافظة لعام 
اعات في المحافظة ، وشمل القطاع االقتصادي ، ودوائر الدولة ، لمختمف القط

والقطاع المنزلي ، وتم االعتماد عمى استمارة االستبيان لمتوصل إلى معرفة حجم 
االستيالك المنزلي من المنتجات النفطية ، وتبين أن الكميات الموزعة عمى األسر 

 ىي أقل من االستيالك الفعمي لألسر .

محافظة إن الموقع الجغرافي لومن أىم االستنتاجات التي تم التوصل إلييا       
إلى زيادة  الجغرافية لممحافظة أدىرقعة سعة الذات موقع حدودي ، و كونيا األنبار 

استيالك المنتجات النفطية في المحافظة . كما تبين أن محافظة األنبار تعاني من 
أسطول نقل خاص بالشركة ، كما أن تخزين مشكمة نقل ىذه المنتجات إذ ال يوجد 

ذه المنتجات يواجو مشكمة عدم صالحية المخازن الخاصة بيا ، وكونيا غير ـى
مؤىمة ، كذلك توصمـت الدراسـة إلى أن توزيـع المحطات الخاصـة بيذه المنتجـات ىـو 
توزيـع عشـوائي ، وغير منظم إذ تتركز في بعض األقضية عدد كبير من المحطات 

ي حين أن ىناك أقضية ال تمتمك سوى محطة واحدة . أما أىم التوصيات التي ف
جاءت بيا الدراسة ىو إعادة النظر في احتساب حصة المحافظة من المنتجات 
عادة تأىيل مخازن ىذه المنتجات ،  نشاء أسطول نقل خاص بالشركة ، وا  النفطية ، وا 

عادة تنظيم توزيع المحطات عمى األقضية ، والنو  احي ، وكذلك توزيع المنتجات وا 
النفطية عمى األسر في المحافظة بشكل يتناسب مع االستيالك الفعمي ليذه األسر 

 في المحافظة .
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 : المقدمة

الشك أن الدراسات الجغرافية انصبت عمى دراسة ظاىرات جغرافية شتى سواء     
كانت طبيعية أم بشرية ، كما تم تناول الظاىرات االقتصادية مما جعميا تشكل 

التي اختصت بالنقل  الجغرافية السيما الدراساتمساحة واسعة بين الدراسات 
في مسار اىتمام عمم الجغرافية بدراسة نقل ، وتسويق  دراسةال هأتي ىذتوالتسويق . و 

المنتجات النفطية باعتبارىا ظاىرة جغرافية ليا خصائصيا المتميزة فضاًل عن بعدىا 
مختمف مجاالت  المكاني . وجدير بالذكر أن لممنتجات النفطية أىمية كبيرة في

الحياة اليومية سواء االقتصادية أم االجتماعية فال يمكن االستغناء عنيا في العمميات 
الصناعية و الزراعية واألغراض المنزلية فيي تمثل الوقود المحرك لعممية التنمية 
بكافة جوانبيا . وىي بذلك تحتل مكانة ميمة في عممية التنمية االقتصادية ؛ لذا فأن 

نقل وتسويق ىذه المنتجات ىي عممية غاية في األىمية لكونيا عممية مستمرة عممية 
يصاليا إلى أماكن استيالكيا ، وأي خمل أو تأخير  تعمل عمى توفير ىذه المنتجات وا 
في عمميات نقميا أو خزنيا ينعكس سمبا عمى كل الفعاليات واألنشطة البشرية لما ليا 

 . من ارتباط وتأثير عمى حياة اإلنسان

إدارة  إلىعمى ما تقدم فإن عممية نقل وتسويق المنتجات النفطية تحتاج  وبناءً     
ية وبالشكل و مؤىمة لمقيام بيذه العممية الحي جيدة وتنسيق جيد من خالل مؤسسة تكون

مناطق استيالكيا بصورة سمسة ومرنة ،  إلىالذي يضمن إيصال ىذه المنتجات 
ىذه المواد الحيوية يتم خارج المحافظة باستثناء مصفى  إنتاج أن إلى اإلشارةوتجدر 

وحتى عندما كان يعمل فيو ال يسد سوى نسبة  2003حديثة الذي توقف منذ عام 
المحافظة فيو يتم عن  إلىضئيمة من حاجة السكان . وفيما يخص نقل ىذه المواد 

المنتجات طريق السيارات الحوضية الناقمة لممنتجات النفطية . أما تسويق ىذه 
النفطية فيتم عن طريق القنوات التسويقية المتمثمة بمحطات توزيع المنتجات النفطية 
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التابع لوزارة النفط  اراألنبفرع  إلىالمنتشرة في أقضية ونواحي المحافظة والتي تتبع 
 العراقية .

 -مشكمة الدراسة: -أ

قل وتسويق المنتجات ، كيف يتم ن اآلتيالرئيسة في السؤال  دراسةتكمن مشكمة ال    
بالشكل  األقضية؟ وىل يتم توزيع ىذه المنتجات عمى  األنبارالنفطية في محافظة 

االقتصادية ، والخدمية  األنشطةالذي يتناسب مع حاجة السكان ، ومتطمبات 
 المختمفة ؟

 -كما تم تحديد عدد من المشكالت الثانوية التي تتمحور الدراسة حوليا أىميا :   

 المنتجات النفطية ، وما أىميتيا بالنسبة لمسكان . . ما ىي1

 . ما ىي العوامل الجغرافية المؤثرة في نقل واستيالك المنتجات النفطية .2

 . ىل أن حصة المحافظة من المنتجات النفطية تسد حاجتيا .3

. ىل أن التوزيع الجغرافي لمحطات تعبئة الوقود يتناسب مع حاجة السكان وبما 4
 ل ىذه المنتجات لمسكان في الريف والحضر .يؤمن إيصا

 . ما ىي الكميات التي يحتاجيا األسرة من المنتجات النفطية كاستخدام منزلية .5

 -فرضية الدراسة : -ب

انطمق البحث من الفرضية التي مفادىا أن عممية نقل وتسويق المنتجات           
النفطية في محافظة األنبار تكتنفيا بعض الصعوبات كما أن الكميات التي تستمميا 
المحافظة من ىذه المنتجات ال يتم توزيعيا عمى األقضية استنادًا إلى حجم السكان 
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كما أن استيالك ىذه المنتجات يتباين من ونوع األنشطة االقتصادية في كل قضاء 
  . قضاء ألخر

 -مبررات الدراسة : -ج

 -يمكن إجمال مبررات الدراسة باالتي :    

. عدم وجود دراسة جغرافية تتناول عممية نقل وتسويق المنتجات النفطية في 1
 محافظة األنبار .

النفطية من تخزين . الكشف عن طبيعة العمميات التي يتطمبيا نقل المنتجات 2
ومنافذ تسويق وبما يتناسب مع الحاجة ليذه المادة الحيوية في حياة المواطن ومصير 

 معظم األنشطة البشرية .

. معرفة حصة محافظة األنبار من ىذه المنتجات وما يقابميا من استيالك فعمي 3
 ليذه المنتجات .

 -هدف الدراسة : -د

ل عممية نقل وتسويق المنتجات النفطية في تيدف الدراسة إلى دراسة وتحمي     
محافظة األنبار ، وتسميط الضوء عمى عممية توزيعيا بحسب األقضية ، والكشف 
عن دور العوامل الجغرافية المؤثرة في نقل وتسويق واستيالك المنتجات النفطية ، 
كما تيدف الدراسة إلى آلية عممية يمكن من خالليا حصر حاجة األسرة من 

ات النفطية كاستخدامات منزلية ومتطمبات ممكية السيارة . أما االستخدامات المنتج
 األخرى لممنتجات النفطية فتكون معمومة .
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 -هيكمية الدراسة : -ه

تضم الدراسة خمسة فصول تم خالليا دراسة وتحميل العوامل الجغرافية المؤثرة      
لفصل األول ، ماىية المنتجات في نقل وتسويق واستيالك المنتجات النفطية وتناول ا

النفطية ، وأىميتيا ، وأنواعيا ، واستخداماتيا ضمن إطار مفاىيمي عام كمدخل 
لموضوع الدراسة . أما الفصل الثاني ، فقد خصص لتحميل العوامل المؤثرة في نقل 
وتسويق المنتجات النفطية في محافظة األنبار ، إذ تناول العوامل الجغرافية بشقييا 

يعي والبشري ، وأثرىا عمى نقل وتسويق ىذه المنتجات ، في حين تناول الفصل الطب
الثالث واقع نقل وتسويق المنتجات النفطية في المحافظة ، ومعرفة نمط النقل المتبع 
في نقل المنتجات النفطية . أما الفصل الرابع ، فقد تناول التوزيع الجغرافي لمحطات 

فظة األنبار ، وبيان توزيعيا جغرافيًا من حيث توزيع المنتجات النفطية في محا
العائدية ، ومن حيث البيئة )ريف ، حضر( . وأخيرًا اىتم الفصل الخامس بالتحميل 
الكمي لمكميات المجيزة لممحافظة من المنتجات النفطية ، وتحميل الكميات 
المستيمكة من ىذه المنتجات في المحافظة السيما االستيالك المنزلي إذ تم 
تخصيص استمارة استبيان لمكشف عن حاجة السكان من المنتجات النفطية لمطيي 

 والتدفئة وتشغيل المولدات .

تنحصر الحدود الجغرافية لمدراسة بالحدود اإلدارية لمحافظة  -حدود الدراسة : -ز
األنبار التي تقع في الجزء الغربي من العراق ، وموقعيا الفمكي بين دائرتي 

 شرقًا .  45-33شمااًل وخطي طول     35-31عرض   

ويق المنتجات النفطية خالل أما الحدود الزمانية لمبحث تتحدد في دراسة نقل وتس    
 الذي تمت خاللو الدراسة . 2012 العام



 املقدمة                                                        5  

اشتممت مراحل الدراسة عمى مرحمتين تمثمت األولى بالعمل  -منهجية الدراسة : -ح
المكتبي من خالل جمع المعمومات من الكتب ، والمراجع عن ىذه المنتجات . أما 
المرحمة الثانية فقد شممت الدراسة الميدانية التي تضمنت زيارات لشركة فرع األنبار 

العديد من الدوائر الخدمية في المحافظة ، والوقوف عمى حجم استيالك ىذه الدوائر و 
من المنتجات النفطية . كذلك تضمنت الدراسة استمارة استبيان لمكشف عن الكميات 
المستيمكة من قبل األسرة من المنتجات النفطية لألغراض المنزلية . وبعد أن 

ت أصبحت جاىزة تم اعتماد المنيج الوصفي استكممت البيانات المطموبة والمعموما
التحميمي وتم استخدام األرقام في وصف الظاىرة قيد الدراسة ، كما تم استخدام بعض 
األساليب الرياضية واإلحصائية في تحميل العالقات المكانية السيما في دراسة 
ة وتحميل االستخدامات المنزلية من المنتجات النفطية المختمفة عمى مستوى حص

األسرة وتباينيا بحسب األقضية من جية ومن جية أخرى لمكشف عن العجز في 
 الكميات المستممة عمى مستوى المحافظة .
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 :تمهيد 

يتضمن ىذا الفصل توضيح مبسط لبعض المفاىيم ذات العالقة بموضوع       
الدراسة من خالل التعرف عمى انواع المنتجات النفطية واستخداماتيا والتطور 

 التاريخي لصناعة تكرير النفط وكيفية نقل وتسويق ىذه المنتجات .

صناعة تكرير النفط من الصناعات  تعد -صناعة تكرير النفط : -1-1
الميمة ، أو تمثل المنتجات البترولية المصدر الرئيس لمطاقة لذلك فأنيا  اإلستراتيجية

القومي ألي دولة السيما خالل الحرب ، كما أنيا من بين الصناعات  باألمنترتبط 
، كصناعة البتروكيمياويات  األخرىالتي تمثل قاعدة لمعديد من الصناعات  األساسية
. وقد شيدت ىذه الصناعة تغيرات جوىرية عمى أثر التقنيات المستخدمة  (1)وغيرىا

وكمًا ، ورغم أن ىذه الصناعة وبما يعكس عمى تغير المدخالت والمخرجات نوعًا 
إال أنيا تتطمب عمالة فنية عالية  اإلنتاجيةفي غالبية العمميات  اآللةتعتمد عمى 

 . (2)التدريب

التكرير ىو العمميات المختمفة التي تجري عمى النفط الخام لتحويمو إلى منتجات     
ليا قيمو اقتصاديو في سد حاجة االستيالك في مختمف األنشطة االقتصادية .ويتم 
من خالل عممية التكرير فصل المواد اليايدروكاربونيو عن النفط الخام بعدة عمميات 

 ( 3)عمى تقطير النفط بواسطة الحرارة . منيا عممية التقطير التي تعمل

تمر المنتجات النفطية بعدة عمميات إنتاجيو قبل أن تتحول إلى سمعة جاىزة       
 لالستيالك . ويعتمد اإلنتاج عمى نشاطين رئيسين ىما :

                                                           

(1) Estall R.C,and ,Buchann R.O.Industrial Activity and Economic Geogruphy . 
london 1962 .p.167 

د. محمد أحمد مرعً . صناعة تكرٌر البترول وتسوٌقه . المجلة الجغرافٌة العربٌة الجمعٌة الجغرافٌة  (2)
 . 297الجزء االول ص  2005لسنة  45المصرٌة . العدد 

 .131ص المصدر نفسه ، (2)
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الذي يتم من خاللو استخراج النفط الخام من مكامنو  -النشاط االستخراجي : . أ
 منشآت التصفية. في باطن األرض لنقمو إلى

يتم من خاللو تحويل النفط الخام إلى منتجات نفطية  -النشاط التحويمي : . ب
 (1)متعددة تكون أكثر فائدة في سد حاجة المستيمكين.

تعود بدايات تصفية النفط  -: التطور التاريخي لصناعة تكرير النفط -1-2
بنسمفانيا في عندما قام السيد دريك اودنيل بحفر أول بئر في  1859إلى عام 

 1886الواليات المتحدة األمريكية . واخذ اإلنتاج بالتزايد بعد ىذا التاريخ منذ عام 
وقد كان  (2)وخالل الثالثين سنة التالية ظيرت عدة شركات لتكرير وتسويق النفط.

ال يتجاوز  1861إنتاج النفط محدودًا وفي مناطق اإلنتاج فقد كان اإلنتاج في عام 
مميون برميل وقد تحققت ىذه الزيادة  2،1إلى  1861آالف برميل ثم قفز عام  518

من قبل الواليات المتحدة األمريكية التي ظمت خالل السنين األولى من اإلنتاج 
مجموع اإلنتاج العالي.وازداد االستيالك خالل الحربين تستأثر بالنسبة العظمى من 

      (3).1961مميون برميل يوميًا في عام  3338العالميتين واستمرت الزيادة حتى بمغت 

أما نفط الشرق األوسط والوطن العربي فقد بدأ إنتاجو أوال في مصر حيث      
  (4).1913ثم أعقبتيا إيران في عام 1911حفرت أول بئر عام 

فان صناعة تكرير النفط كانت إحدى الصناعات  أما في دول الخميج العربي      
الحديثة حتى منتصف الثالثينات من القرن العشرين وقد تحولت مع الوقت إلى 
إحدى الصناعات التحويمية األساسية التي شكمت فيما بعد القاعدة التصنيعية لمعديد 

                                                           

منشورة ، تحدٌث صناعة النفط فً العراق وآفاقه المستقبلٌة ، رسالة ماجستٌر غٌر عمار محمود حمٌد ،  (1)
 .13،ص 2006كلٌة اإلدارة واالقتصاد ، جامعة كربالء 

 اللواء المهندس محمد احمد السٌد خلٌل ، أزمة الطاقة والتحدي القادم ، دار الفكر العربً ، القاهرة ،( 2)
 .32ص2009

(3) The New Encycapaedia Britannica, 15th Edition London ,1973,p.189  
 .59ص ،  1911، جغرافٌة النفط والطاقة ، دار الكتب للطباعة ، الموصل السماك محمد أزهر سعٌد ( 4)
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ستثمارية وقد أنشأت أول مصفاة في مممكة من الصناعات التحويمية ذات األحجام اال
وكان نفط المممكة العربية السعودية ينقل عبر األنابيب إلى  1936البحرين في عام 

بدأ عمل أول معمل لتكرير النفط في  1945مصفاة البحرين ليتم تصفيتو ، وفي عام 
ألف برميل  311المممكة العربية السعودية في منطقة رأس تنورة بطاقة إنتاجية بمغت 

حيث تم في  1925أما في العراق فيعود تاريخ الصناعة النفطية إلى عام ( 1)في اليوم
ىذا العام عقد اتفاقية مع شركة نفط العراق المحدودة حقول كركوك وقد عرفت ىذه 

مع شركة  1938و  1932 ثم بعد ذلك جاءت اتفاقيتا 1925ار االتفاقية باتفاقية آذ
  (2). 1934نفط الموصل ونفط البصرة وبدأ اإلنتاج بكميات محدودة في عام 

بدأ العراق تصدير النفط بكميات تجارية وبمغ معدل إنتاجو  1938وفي عام       
مميون طن سنويًا وبعد الحرب العالمية الثانية  4حتى بداية الحرب العالمية الثانية 

لعراق بصيانة وتطوير صناعة النفط العراقية حتى بمغ اإلنتاج في قامت شركة نفط ا
مميون طن إال أن الشركة لم تقم بتوفير الكميات  21تقريبًا  1952 -1951عامي 

الكافية من الكازولين والمشتقات األخرى لمسوق العراقي المحمي حيث كانت الشركة 
ه المصفاة لم تكن تمبي تقوم بتشغيل مصفاة صغيرة بالقرب من منطقة كركوك وىذ

حتى ثمثي احتياجات العراق من المنتجات النفطية وفي بداية الخمسينات من القرن 
الماضي قامت الحكومة العراقية بالسيطرة عمى المصفاة في كركوك وتعاقدت مع 
شركة أمريكية لبناء مصفاة أخرى بالقرب من بغداد وىي مصفاة الدورة وفي عام 

إلدارة  INOCلعراقية بتأسيس شركة النفط الوطنية العراقية قامت الحكومة ا 1964

                                                           

 . 2009ناعة النفط عربٌاً وعالمٌاً ، صالتقرٌر السنوي لمنظمة أوابك ،  (1)
 . 174محمد أزهر سعٌد السماك ، جغرافٌة النفط والطاقة ، مصدر سابق ، ص (2)
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قطاع النفط العراقي . بعدىا قامت الحكومة العراقية بتأميم شركة النفط وأنشأت شركة 
  (1). وتم تأميم النفط العراقي بالكامل . ICOOنفطية أخرى 

لنفط وفي منتصف السبعينات من القرن الماضي قام العراق بتوسيع صناعة ا     
حيث تضاعف إنتاج المصافي كما قام العراق بإصالح ىيكل صناعة النفط في عام 

وتأسست وزارة النفط لتقوم بتخطيط وبناء قطاع النفط وتكرير النفط ومعالجـة  1976
  (2)الغاز والتسويـق الداخمي لممنتجات النفطية عبر عدة مؤسسات تابعة ليا .

تطورًا ممحوظًا في صناعة المنتجات النفطية من يدت فترة السبعينات وقد ش      
حيث الكمية والنوعية حيث كان إنتاج المشتقات النفطية في الخمسينات من القرن 
الماضي يقتصر عمى الكيروسين والبنزين ولكن منذ منتصف الستينات بدأت 
المصافي المحمية بإدخال أصناف جديدة من المشتقات النفطية في قائمة منتجاتيا 

ثل زيت الغاز وزيت الديزل ووقود الطائرات والبنكرسي وزيوت التشحيم والقير م
 (3)والغاز السائل .

وىي موزعة عمى المناطق  ، مصفاة 16يبمغ عدد مصافي النفط في العراق       
الشمالية والوسطى والجنوبية من البمد إال أن البعض منيا متوقف بسبب الحروب 

ما لحق باآلالت والمعدات من تقادم مما جعل المصافي و ، والعقوبات االقتصادية 
  (4)العراقية تتأخر عن مواكبة التطور في ىذه الصناعة .

                                                           

د. عبد الوهاب عزت ، صناعة تصفٌة النفط فً العراق ، مجلة تنمٌة الرافدٌن ، كلٌة اإلدارة واالقتصاد ،  (1)
 . 21، ص 1910،  3الموصل ، العدد 

، رسالة ماجستٌر غٌر منشورة ،  1991 -1961صناعة تصفٌة النفط فً العراق للفترة منى علً دعٌج ،  (2)
 . 51، ص 2002كلٌة التربٌة جامعة بغداد ، 

 . 202، ص جغرافٌة العراق الصناعٌة د. عبد خلٌل فضٌل ، احمد حبٌب رسول ،  (3)
احمد جاسم الٌاسري ، النفط ومستقبل النفط فً العراق ، رسالة ماجستٌر ، غٌر منشورة ، كلٌة اإلدارة  (4)

 . 11، ص 2009واالقتصاد ، جامعة الكوفة ، 
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من قبل  1927ويعد مصفى الوند من أقدم مصافي العراق حيث انشيء عام     
يوميًا .  برميالً  4351شركة نفط خانقيـن وكان آنذاك يحتوي عمى وحدة تقطير بسعة 

 1938الحاجة لممنتجات النفطية تم إنشاء عدد من المصافي ، وفي عام  وبعد ازدياد
 K3تم إنشاء مصفى حديثة في محافظة األنبار غرب العراق عمى محطة الضخ 

. وبعد أربع سنوات تم تشييد مصفى  (1)في اليوم برميالً  6111وبطاقة إنتاجية 
وىو مصفى صغير صرة جنوب العراق بالقرب من مدينة الب 1953المفنية عام 

حيث تم إيقافو عن العمل  1973يوميًا واستمر بالعمل لغاية  برميالً  4111بطاقة 
أيضًا  1953بسبب عدم الحاجة إليو بعد إنشاء مصفى حديث في البصرة وفي عام 

تم إنشاء  1955ب/ي ، وفي عام  24111تم إنشاء مصفى الدورة في بغداد بطاقة 
طن سنويًا من اإلسفمت . كما تم 61111إنتاجية  مصفى القيارة في الموصل بطاقة
 1978، وفي عام  1973ب/ي في عام 31111إنشاء مصفى في كركوك بطاقة 

برميل 21111أقيم مصفى السماوة ، وفي العام نفسو تم إنشاء مصفى بيجي بطاقة 
أنشأت مصفاة الناصرية  1981يوميًا ، وتعالج ىذه المصفاة نفط كركوك . وفي عام 

ن النوع البسيط وتعالج نفط الرميمة . وفي محافظة صالح الدين أقيم مجمع وىي م
وقد بمغت طاقتو اإلنتاجية  1982تصفية صالح الدين إذ بدأ اإلنتاج فيو عام 

انشيء مصفى الكسك في محافظة نينوى يتألف  1983وفي عام  (2)ب/ي .71111
و تم إنشاء مصفى ب/ي . وفي العام نفس 11111من وحدة تكرير متنقمة بطاقة 

إذ  1991األنبار ) الحبانية ( وقد ارتبط المصفى إداريا بمصفى الدورة لغاية عام 
توقف عن العمل اثر حرب الخميج الثانية . كذلك تم إنشاء مصفى الجزيرة في 

تم إنشاء  1999. وفي عام  1991وتوقف أيضًا عام  1985صالح الدين عام 

                                                           

 . 362، ص 1971طارق شكر ، اقتصاد النفط العراقً ، مطبعة اإلدارة المحلٌة ،  (1)
 . 40، مصدر سابق ،صمحمود حمٌد عمار  (2)



 الفصل األول                                                 12  
 

كما ىو موضح في  (1). 2111أ اإلنتاج عام مصفى ميسان جنوب شرق العراق وبد
 (1)  الجدول

 ( 1)  جدول
 التطور التاريخي لممصافي العراقية ومواقعيا وطاقاتيا اإلنتاجية

الطاقة اإلنتاجية  السنة الموقع المصفى ت
 (1)وميا  /يرميلألف ب

 (2)وميا  /يرميلالطاقة الحالية ألف ب

 متوقف 4354 1927 ديالى الوند 1
 2443توقف بعد  14444 6444 1938 األنبار حديثة 2
 14444 4444 1953 البصرة المفنية 3
 95444 24444 1953 بغداد الدورة 4
 14444 2444 1955 نينوى القيارة 5
 34444 34444 1973 كركوك كركوك 6
 154444 24444 1974 البصرة البصرة 7
 34444 24444 1978 المثنى السماوة 8
 34444 24444 1978 الدينصالح  بيجي 9

 34444 14444 1981 الناصرية الناصرية 14
 314444 74444 1982 صالح الدين صالح الدين 11
 14444 14444 1983 نينوى الكسك 12
 1991أغمق  14444 1983 األنبار الحبانية 13
 14444 14444 1985 صالح الدين الجزيرة 14
 14444 14444 2444 ميسان ميسان 15
 14444 14444 2444 النجف النجف 16
 . 41عمار محمود ، مصدر سابق ، ص (1)

 ، ص . 2009منظمة أوبك صناعة تصفٌة النفط عالمٌاً وعربٌاً الكوٌت ،  (2)

 

                                                           

 . 53-52منى علً دعٌج ، مصدر سابق ، ص (1)
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( يبين تطور طاقة المصافي واإلنتاج واالستيالك لممنتجات النفطية  2) والجدول 
إذ بمغت الطاقة التصميمية لممصافي  2115 -1971في العراق ما بين عامي 

 ألف ب/ي وكان إنتاج المصافي بحدود 115بحدود  1971العراقية عام 

 ( 2)  جدول
 2115 – 1971في العراق من عام تطور طاقة المصافي واإلنتاج واالستيالك لممنتجات النفطية 

طاقة المصافي ألف  السنة
 ومياً /يرميلب

اإلنتاج ألف 
 ومياً /يرميلب

االستيالك ألف 
 ومياً /يرميلب

1971 115 7737 6139 
1975 181 13535 98 
1981 351 187 19233 
1985 515 344 28936 
1991 665 34438 33831 
1995 681 44738 41434 
2111 691 49332 45234 
2115 711 47734 513،6 

رسالة ماجستير غير  ،  الجيوستراتيجية لحقول النفط في محافظة كركوك األىميةالمصدر ، ماجد صدام سالم ، 
 . 141ص،  2119منشورة  ، كمية التربية ابن رشد جامعة بغداد ، 

% من طاقة المصافي في حين كان 67ألف ب/ي وشكل نسبة مقدارىا  7737 
% من كمية اإلنتاج وما يتبقى من اإلنتاج 81ألف ب/ي أي نسبة  6139االستيالك 

يتم تصديره إلى خارج العراق ، ونتيجة لتزايد الطمب عمى ىذه المنتجات ازدادت 
ألف  351نتاجية لممصافي الطاقة اإلنتاجية ليذه المصافي حين بمغت الطاقة اإل

إال أن ىذه الزيادة في الطاقة اإلنتاجية لم تقابميا طاقة في اإلنتاج  1981ب/ي لعام 
اإليرانية وما صاحبيا من  –بل شيد اإلنتاج انخفاضًا بسبب بدأ الحرب العراقية 

لعام اتدمير لممنشآت والمصافي القريبة من ساحة الحرب . إذ بمغ االستيالك 
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ألف  187وىو أعمى من اإلنتاج الذي بمغ  1981ف ب/ي في عام أل 19233
ب/ي مما أدى إلى استيراد ىذه المنتجات من الدول العربية المجاورة لسد الحاجة 

فقد  1991. أما في مطمع التسعينات من القرن الماضي وتحديدًا في عام  (1)المحمية
ية وانخفض اإلنتاج تعرضت المصافي إلى دمار شامل ؛ بسبب حرب الخميج الثان

دون مستوى الطاقة اإلنتاجية بسبب عدم توفر قطع الغيار واستمر ىذا الحال إلى ما 
فأن مستوى اإلنتاج  2113حيث تم توقيع مذكرة التفاىم ولغاية عام  1997بعد عام 

ألف ب/ي . أما بعد عام  571واالستيالك كان متقاربًا حيث بمغت الطاقة اإلنتاجية 
إن لالحتالل األمريكي وما رافقو من تخريب لمقطاعات االقتصادية فال شك  2113

السيما المنشآت النفطية اثر عمى اإلنتاج وأدى بو إلى التراجع عن المستوى 
ألف ب/ي إال أن  1711المطموب فعمى الرغم من ارتفاع طاقة المصافي إلى 

مر بيا ؛ بسبب الظروف التي  2115ألف ب/ي عام  47734اإلنتاج انخفض إلى 
. وقد بمغ  (2)العراق وكذلك أعمال السمب والنيب التي تعرضت ليا المنشآت النفطية

ألف ب/ي وىذا ناتج عن ارتفاع الطمب عمى  51336 2115االستيالك في عام 
نتيجة لزيادة أعداد السيارات التي دخمت إلى العراق  2113ىذه المنتجات بعد عام 

ما يقارب  1988ام ـــارات في عـــدد السيـــــر منظم ، فقد كان عـــــبشكل غي
؛ وذلك  2198712فقد بمغ عدد السيارات  2115أما في عام  (3). 1193311

. وقد جاءت الزيادة في الطمب عمى  2116حسب بيانات وزارة التخطيط لعام 
المنتجات النفطية في السنوات التي أعقبت االحتالل كنتيجة لالرتفاع النسبي في 

فراد وازدياد أعداد السيارات وكذلك نتيجة لالنقطاعات المتكررة لمكيرباء دخل األ
الوطنية مما أدى إلى اعتماد المواطنين عمى المولدات األىمية لتأمين حاجتيم من 

                                                           

 . 45( منى علً دعٌج ، مصدر سابق ، ص1)
 . 49( عمار محمود حمٌد ، مصدر سابق ، ص2)
 . 16، ص 2005االقتصادي ،  اإلصالح( ثامر الغضبان ، إصالح أسعار المشتقات النفطٌة ، مجلة 3)
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الطاقة الكيربائية وبصورة عامة يمكن إجمال أسباب تراجع إنتاج المصافي العراقية 
 -بما يأتي :

محروب والحصار إذ لم يجِر عمى المنشآت أعمال قدم التكنولوجيا نتيجة ل .1
 تحديث .

 ضعف الصيانة ونقص األدوات واألجيزة . .2

 انقطاع التيار الكيربائي عن المصافي بصورة متكررة . .3

أعمال التخريب والسمب والنيب التي طالت ىذه المنشآت واألنابيب حيث  .4
 . (1)( حالة تخريب لألنابيب 264)  2114سجمت في عام 

فاية النفط الخام الداخل إلى المصافي إذ إن الكمية الداخمة أقل من عدم ك .5
 الطاقة اإلنتاجية المتاحة .

تفشي ظاىرة التيريب خالل األعوام السابقة نتيجة لتردي الوضع األمني ،  .6
وعدم إحكام الحدود ، وقدم األساليب اإلدارية والمالية في عممية نقل وتوزيع 

 المنتجات النفطية .
وال بد من اإلشارة إلى أنو تراجع إنتاج المصافي احدث عجز ما بين الكمية        

المنتجة والكمية المستيمكة مما أدى إلى استيراد ىذه المنتجات لغرض سد الفجوة 
مميون  932الحاصمة بين اإلنتاج واالستيالك خاصة مادة البنزين حيث تم استيراد 

 (2). 2114/ يوم في عام  اً لتر 

يتكون النفط الخام من خميط معقد من  -:ماهية المنتجات النفطية  -1-3
كميات  إلى باإلضافةمركبات ىيدروكاربونية وىي البرافينات والنفثينات والعطريات 

                                                           

 . 17، ص مصدر سابقثامر الغضبان ،  (1)
 . 17، صثامر الغضبان ، مصدر سابق   (2)
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وعند فصل  (1)والمركبات الفمزية والعضوية واألوكسجينقميمة من الكبريت والنتروجين 
م من خالل عممية التكرير والتصفية ينتج المواد الييدروكاربونية المصاحبة لمنفط الخا

عن ذلك مجموعة منتجات تسمى بالمنتجات النفطية كونيا تم استخداميا من النفط 
الخام باستخدام طرق مختمفة في عممية التصفية مثل عممية التقطير عن طريق 

 إخضاعخين لفصل المشتقات عن بعضيا . أو عممية التكرير بالتكسير أي التس
ذرات الييدروجين والكربون التي يحتوييا النفط لعدد من العمميات الكيمياوية ولذلك 

عدة  إلىأن المنتجات النفطية تصنف  إلى اإلشارةوتجدر  (2)وبمورتيالتكسيرىا 
بحسب مواصفاتيا واستخداماتيا وتختمف عن بعضيا من حيث الكثافة فيي  أصناف

     . (3)ثقيمةمقطرات خفيفة ومتوسطة و تتراوح ما بين 

االختالف ما بين المنتجات النفطية من حيث الكثافة ناتج عن اختالف  إن     
خصائص النفط الخام ىي  إنمكونات النفط الخام من المواد اليايدروكابونية حيث 

فكمما كان النفط خفيفًا ازدادت كمية التي تتحدد نوع المنتجات النفطية المستخمصة 
كان ثقياًل فانو سيحتوي  إذاأما  األبيضات الخفيفة مثل البنزين والنافثا والنفط جالمنت

خصائص النفط  إلى وباإلضافة  اإلسفمتيةعمى نسب اكبر من زيت الوقود والمواد 
يؤثر في نوعية المنتجات المستخمصة وىو التقنيات  أخرالخام فان ىناك عاماًل 

التقنيات زادت نسبة المنتجات النفطية . وكمما ودة في المصافي وكمما زادت ـالموج
الذي  األمرت درجة غميانو ـو وارتفعـركب ازدادت كثافتـون في المـارتفعت ذرات الكارب

ب/ي من النفط الخام 1111ام ، فكل ـمة من النفط الخـادة الكامـاالستف إلىيؤدي 

                                                           

بدون سنة  1عبد الستار شاكر محمود ، تقنٌة الزٌوت الخفٌفة ، وزارة النفط ، معهد التدرٌب النفطً ، ج (1)
 .  339طبع ص

 . 131، ص مصدر سابقمحمد أزهر سعٌد السماك ،  (2)
 . 41، صمصد سابق عمار محمود حمٌد ،  (3)
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ابيض ، زيت ة المختمفة ) بنزين ، نفط ـات النفطيـب/ي من المنتج1111ينتج 
 . (1)الوقود (

بحسب المجاميع الييدروكاربونية ويعتمد  أقسامعدة  إلىويقسم النفط الخام       
 -: اآلتيىي عمييا في تقرير نسب المنتجات عمميات التقطير وىذه الزيوت 

 الزيوت البرافينية الخام . - أ

 الخام . اإلسفمتيةالزيوت  - ب

 الزيوت المزيجية الخام . - ت

وابسط مركباتيا غاز الميثان وتعد الزيوت البرافينية الخام من عائمة البرافينات     
والنفط  –مثل البنزين ، وتشكل ىذه الزيوت نسبة عالية من المنتجات النفطية الخفيفة 

وىي ،  الخفيفةتعطي نسبًا منخفضة من المنتجات  اإلسفمتية. أما الزيوت  األبيض
أو ما يسمى بزيت الوقود  األسودنسبًا عالية من النفط  تخمو من البنزين ولكنيا تعطي

. أما الزيوت المزيجية فيي مزيج من الزيوت البرافينية  اإلسفمتيةلممواد  إضافة
 (2). واإلسفمتية

الطبيعية  أن صناعة تكرير النفط تتطمب جممة من المقومات إلى اإلشارةوتجدر 
األرض فضاًل عن ومساحة واسعة من  مب رأس مال كبيروالبشرية خاصة إنيا تتط

 31الى 15( ألف برميل ما يقرب من 25تتطمب مصفاة بسعة ) مورد مائي جيد . أذ
 . (3)ألغراض تبريد المراجل األمالحمميون غالون من المياه الخالية من 

                                                           

 .  3، ص مصدر سابقمنى علً دعٌج ،  (1)
 . 4، صمصدر سابق منى علً دعٌج ،  (2)
(3) Miller, E.W.,AGeography of Manufacturing ,prentice- Hall lne. Englewood 

cliffs, N.J.1962.p.410  
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 أقسامتقسم المنتجات النفطية عمى ثالثة   -:المنتجات النفطية  أنواع-1-4
 -ىي : 

وىي المنتجات التي  -: Light Distillatesالمنتجات الخفيفة  -1-4-1
التقطير مباشرة  أبراجتستخمص من النفط الخام الخفيف وتؤخذ ىذه المنتجات من 

 المباشرة : وتشمل األوليةوتعرف بالقطفان 

 ،وىو عبارة عن مزيج من غازي البيوتين والبروبين -: LPGالغاز السائل  -أ
المزيج مختمفة صيفًا وشتاًء ومن خصائصو سرعة االشتعال نسب ىذا وتكون 

والنظافة وضآلة ما يساىم بو في تمويث البيئة . لذلك يعتبر وقودًا مثاليًا من 
 (1)الناحية البيئية .

من ىايدروكاربونات متطايرة ويتم وىو مزيج  -: Gasolineالبنزين  -ب
 أىمب ويعتبر من الحصول عميو من عمميات التكرير والتكسير والتيذي

النفط بحسب خصائص  أنواععدة  إلىمكونات النفط الخام . وينقسم البنزين 
الخام الذي يحتويو وىو البنزين العادي والبنزين المحسن والبنزين الرديء 

 (2). األوكسجينالنوعية . ويقاس بحسب درجة 

وىي تمي الغاز تتكون من خميط مركبات البنتان واليمكان  -النافثا : -ج
أو لمتنظيف أو تدخل وتستخدم كمادة مذيبة  االشتعالالسائل من حيث درجة 

في الصناعات  أوليةكمادة  أوكخميط في صناعة بنزين السيارات 
 (3)البتروكيمياوية .

                                                           

 . 55، ص 2009اللواء محمد أحمد السٌد خلٌل ، أزمة الطاقة والتحدي القادم ، دار الفكر العربً للنشر ،  (1)
ماجد صدام سالم ، األهمٌة الجٌوستراتٌجٌة لحقول النفط فً محافظة كركوك / رسالة ماجستٌر غ.م ، كلٌة  (2)

 . 131التربٌة ابن رشد ، جامعة بغداد ، ص
 . 132ماجد صدام سالم ، نفس المصدر أعاله ، ص (3)
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  Middle – Distillatesالمقطرات الوسيطة  -1-4-2

  -وتشتمل عمى :

المنزلية مثل  لألغراضيستخدم كوقود  -: Kerosene األبيضالنفط  -أ
ويفصل منو جزء تتراوح درجة تكاثفو ما بين والتدفئة .  واإلضاءةالتسخين 

م يعرف بالسوالر يستعمل كوقود لممحركات الفضائية وكمذيب 311 -251
 لممنتجات الصناعية .

ينتج ىذا النوع من عمميات تقطير الزيت الخام  -: Gas oilزيت الغاز  -ب
من عمميات التكسير الحراري . ويستخدم كوقود لمحركات الديزل وتوليد و 

 (1).الحرارة في المصانع وتوليد الكيرباء في المنازل

وىو عبارة عن نفط ابيض ينتج تحت  -: Jetfullوقود الطائرات النفاثة  -ج
سيطرة دقيقة وذلك لممحافظة عمى المواصفات المطموبة ويستخدم في 

 الطائرات النفاثة .

ىما لممحركات ذات أحد، عمى نوعين ويقسم  -: Diesel oilزيت الديزل  -د
النوعية  عالي اً السرعة الكبيرة في السيارات والشاحنات التي تتطمب منتج

لممحركات ذات السرعة البطيئة التي تستخدم الديزل الثقيل ذات  والثاني
جودة مثل محركات السفن ومحركات التوليد الكيربائي  األقلالنوعية 

 (2).والقطارات ويستخدم في المكائن الزراعية 

 

 

                                                           

 . 51عمار محمود حمٌد ، مصدر سابق ، ص (1)
 . 131ماجد صدام سالم ، مصدر سابق ، ص (2)
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 Heavy Distilloالمقطرات الثقيمة  -1-4-3

تتراوح ما بين زيوت التزييت المينة وبين  أنواعتزييت وينتج منو عدة زيوت ال -أ
 الزيوت الثقيمة المزجة .

وىي من المواد الثقيمة المستخرجة من النفط الخام وتستخدم في  -الشحوم : -ب
منعيا من التأكسد  إلى إضافةالمتحركة من اآلالت  األجزاءتقميل االحتكاك بين 

 ق الدىون داخل المكائن .وترسيب الكربون والمواد الصمغية المتولدة من احترا

يستخدم في رصف الطرق والشوارع وفي صناعة المواد التي  -: اإلسفمت -ج
ال يتم توزيعيا  اإلسفمتكساء سطح المنازل . إال أن مادة وفي إتمنع تسرب الماء 

نما يتم الحصول عمييا  عن طريق شركات نقل وتوزيع المنتجات النفطية ، وا 
 .  ياإنتاجبشكل مباشر من أماكن 

الطبية لكونو جزءًا من مادة  األغراضويستخدم في بعض  -الشمع :  -د
 (1). واإلنارةالغازلين الطبي وفي صناعة الشخاط والورق المقوى 

لممنتجات  إنالشك  -: المنتجات النفطية واستخداماتها أهمية -1-5
 لمطاقةكونيا تعد مصدرًا  االقتصادية األنشطةفي مختمف  وفاعالً  اً كبير  اً النفطية دور 

 (2)غيرىا. صناعية أم أم سواء كانت زراعية االقتصاديةفي تحريك ونمو النشاطات 
ليا  ستراتيجية ة خام وسمعةكونو ماد،  حقيقتينالنفط من  أىميةوتأتي       
من خالل المنتجات  لمطاقة اً لك كونو مصدر وكذ. تيا وقت الحرب والسمم خطور 

جعمتيا تحتل  عديدةمزايا المستحصل من النفط الخام . ولممنتجات النفطية النفطية 
 العاليةومن ىذه المزايا ىي درجو االحتراق  األخرى الطاقةبين مصادر  متميزةمكانو 

                                                           

 . 19منى علً دعٌج ، مصدر سابق ، ص (1)
 .  141، ص 1911فلٌح حسن خلف ، لتنمٌة والتخطٌط االقتصادي ، مطبعه الرشاد ، بغداد ، ( 2)
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تتراوح بين  حرارةالمنتجات يعطي فالطن الواحد من ىذه وارتفاع المعامل الحراري 
نظافة استخداميا وسيولة الحجري كذلك ما يقابمو من الفحم  أطنان 7 إلى 1،5
 (1)نقميا.
بدايتو تطورًا ممحوظًا في صناعة المنتجات ن منذ وقد شيد القرن العشرو      

وذلك لتشعب مجاالت استخداميا نتيجة لمتطور الذي حدث في مختمف  النفطية
 (2)و النقل والمواصالت.والصناعية أ الزراعيةمجاالت الحياة سواء 

في  الطاقةتيالك نسبة عاليو من اس النفطيةالصناعي تؤلف المنتجات ففي المجال 
المعامل والمصانع وتساعد  إلدارة ضرورية النفطيةالمنتجات  إنىذا القطاع حيث 

في  اإلنتاجعمى استمرار عمميو  المختمفةبالزيوت والشحوم  المتمثمة النفطيةالمنتجات 
المحركات مع  وذلك بمنع احتكاك من خالل عمميا عمى ديمومة المحركاتالمصانع 

  (3)في بعض الصناعات . أوليةبعضيا . كما تدخل المنتجات النفطية كمواد 
ىذه المنتجات في ىذا القطاع باختالف ىيكل القطاع الصناعي  أىميةوتختمف       
وقد بمغت نسبة  (4). المستخدمة التقنيةضمن االقتصاد الوطني ونوع  النسبية وأىمية

القطاع  أمام. 2113% في عام 4339في ىذا القطاع النفطيةاستيالك المنتجات 
. وتعتمد  لمطاقة المستيمكةفيو يحتوي عمى مكونات مختمفة من الوحدات  المنزلي

جممة عوامل منيا حجم السكان وحجم في ىذا القطاع عمى  الطاقةكثافة استيالك 
في القطاع  النفطيةوالطمب عمى المنتجات  (5)ودخل الفرد والخضر والمناخ . العائمة

ريد والطيي ـوالتب ةـالتدفئل ـمث المختمفةات ـج عن الطمب عمى الخدمـالمنزلي نات
اع المنزلي في في القط المستيمكة النفطيةوقد بمغت نسبة المنتجات  (6). واإلنارة

                                                           

 .33محمد أزهر سعٌد السماك، جغرافٌة النفط والطاقة ،مصدر سابق ،ص (1)
، مطبعة جامعة الموصل 1917صاد والنفط والطاقة أسس وتطبٌقات ،محمد أزهر سعٌد السماك ، اقت (2)

 .113ص
 .2005التقرٌر السنوي المٌن العام لمنظمة أوبك لعام ( 3)
 . 190د.عبد الرزاق الفارس ، هدر الطاقة ، ص (4)
 .231د.عبد الرزاق الفارس ، مصدر سابق ،ص (5)
 .252د.عبد الرزاق الفارس ، نفس المصدر أعاله ، ص (6)
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المنتجات استيالكًا في ىذا القطاع  وأكثر (1). 2113% لعام 21،5 العربيةالدول 
. وكذلك  والتدفئةفي الطيي  يروسين والغاز السائل التي تستخدم كوقودكىي ال

في البمدان التي تعاني  الصغيرة الكيربائيةلدات يستخدم الكازولين والديزل في المو 
   (2)مثل العراق . الكيربائية الطاقةمن شحة في 

تستخدم المنتجات النفطية لتحريك اآلالت الزراعية فأما في القطاع الزراعي       
 إنتاجالكيمياوية في  األسمدة إنتاجال بل استخدمت ىذه المشتقات في  إدامتيافي و 

وبالنسبة لقطاع النقل والمواصالت فيو يعتمد  (3)مبيدات الحشرات واآلفات الزراعية .
 أساسيلنفطية . ويستيمك قطاع المواصالت بشكل اعتمادًا شبو كمي عمى المنتجات ا

البنزين والديزل ووقود الطائرات حيث يستخدم البنزين في المركبات الخفيفة 
حنات أما والشاوالمتوسطة ويستخدم الديزل في وسائل النقل العامة مثل الباصات 

من الكيروسين حيث يستخدم في وسائل النقل  وقود الطائرات فيو نوع محسن
وتعتبر المنتجات النفطية ىي المصدر الوحيد تقريبًا لمدول  (4)حن الجوي .والش

في الدول  2113بمغت نسبة اعتماد النقل عمى ىذه المنتجات في عام  إذالعربية 
  (5)استيالك الطاقة . إجمالي% من 99،9العربية 
في تغطية تمعب دورًا حاسمًا  النفطيةيمكن القول بأن المشتقات  وبصورة عامة     

االستيالك النيائي % من 62،4حيث بمغ  العربيةفي الدول  خاصة الطاقةمتطمبات 
 .2113لعام  لمطاقة
في  الطاقةاستيالك  إجمالي% من 53،9د شكمت المنتجات النفطية نسبة وق      
% في الدول 32،8و  الصناعية% في البمدان 52و  2117لعام  العربيةالدول 

                                                           

 .2005منظمة أوبك التقرٌر السنوي ،( 1)
 ، شبكة االنترنت . 2009داد هدى هداوي محمد ،ـعإراق ـاءات الطاقة فً العـتقرٌر عن إحص (2)
 . 96د. عبد خلٌل فضٌل ، احمد حبٌب رسول ، مصدر سابق ، ص (3)
 . 202د. عبد الرزاق الفارس ، مصدر سابق ، ص (4)
 . 2005منظمة أوبك ، مصدر سابق ،  (5)
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الستيالك المنتجات  ( يبين التوزيع النسبي 3والجدول رقم )  (1).2117لعام النامية 
 -: الطاقةاستيالك  إجماليمن  2117النفطية في الدول العربية في عام 

 (3جدول )
 2117ة لعام يإجمالي استيالك الطاقة في الدول العرب

 النسبة المئوية المادة
 %33،1 زيت الغاز والديزل

 %21،5 زيت الوقود
 %21،3 الغازولين

 %8،2 الغاز السائل
 %4،6 وقود الطائرات
 %1،8 كيروسين

 %2،4 المنتجات األخرى
  2119التقرير السنوي لمنظمة أوابك  -المصدر :

 -النفطية : اتجوتسويق المنتنقل  -1-6
 -النقل : -1-6-1

االقتصادية واالجتماعية سواء كانت  األنشطةيرتبط النقل بشكل مباشر بجميع      
 األنشطة. ويتوقف نجاح العديد من زراعية أو صناعية أو ثقافية أو غيرىا 

 . (2)االقتصادية عمى مدى كفاءة جياز النقل
كبيرة كونو المسؤول عن وصول المنتجات النفطية من  بأىميةفيحضى النقل      

لممشروعات فرصة التوطن  النقل يييئ إنمراكز استيالكيا كما  إلى إنتاجيامواطن 
وم بصنع الصمة وخدمة العالقة بين كل ىذه ـفالنقل يقة ـق المفضمــفي المناط
 (3)العمميات .

                                                           

 .2007التقرٌر السنوي لمنظمة أوبك ( 1)
عبد العزٌز محمد حبٌب ، ٌوسف ٌحٌى طعماس ، جغرافٌة النقل والتجارة الدولٌة ، بغداد ، دار الحكمة ،  (2)

 . 197، ص 1916
 . 12، ص 1911احمد حبٌب رسول ، النقل والتجارة الدولٌة ، مطبعة الحوادث بغداد ،  (3)
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مصادر الطاقة سيولة من حيث النقل كونو مادة  أكثرويعد النفط ومشتقاتو من       
استيالكو  أماكن إلىفي مجال نقمو  أخرىلو ميزة  أضافتتو سائمة وتعدد استعماال

المختمفة ، ونقل النفط يكون أقل كمفة عمى المدى الطويل من مصادر الطاقة 
الكبير الذي حصل في ميدان عمميات النقل من حيث خاصة بعد التطور  األخرى

 األنابيبنقل النفط ومنتجاتو . فنستعمل الناقالت أو النوعية والقابمية وتتنوع وسائل 
  (1)سكك الحديد في نقل المنتجات النفطية .أو السيارات الحوضية وال

متعددة وىي البري والبحري والجوي وسيتم التركيز عمى نمط النقل  أنماطلمنقل       
 البري كونو ىو النمط المتبع في نقل المنتجات النفطية في منطقة الدراسة . 

ويتكون نظام النقل  اإلنسانالنقل التي عرفيا  أنواع أقدميعد من  -النقل البري :
 . الواسطة 2الطريق         . 1 -: (2)البري من عنصرين رئيسين ىما

وىو قد يكون طبيعي لم والطريق ىو المسار الذي تتخذه الواسطة النقمية       
التي ميدىا بمختمف الطرق  اإلنسانفي مده أو قد يكون من صنع  اإلنسانيتدخل 

 :ليستخدميا ألغراض النقل . أما الواسطة بالنسبة لمنقل البري فتشمل 

 السيارات . .1

 السكك الحديد . .2

 (3). األنابيب .3

مختمفة منيا  اً أنواعوتشمل ىذه الواسطة النقمية  -: الحوضية السيارات -1-6-1-1
  (4). واألحجام األنواعسيارات نقل الركاب وشاحنات نقل البضائع وىي مختمفة 

                                                           

 . 115، صمصدر سابق محمد أزهر سعٌد السماك ، (1)
،  2012( خضٌر عباس خزعل التمٌمً ، طرق السٌارات فً محافظة دٌالى ، دار الكتب والوثائق بغداد ، 2)

 . 20ص
 بدون سنة طبع . 163نجلو المصرٌة ، صمكتبة األعبده ، جغرافٌة النقل ، سعٌد  (3)
المهندس نور الدٌن عبد هللا الربٌعً ، اآلفاق التخطٌطٌة ألنماط النقل والمواصالت ، دار الشؤون الثقافٌة  (4)

 . 190، ص 1916للنشر بغداد ، 
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وتتمتع السيارات كواسطة نقمية بعدة مزايا منيا السرعة والمرونة . وتستخدم       
السيارات بشكل واسع في نقل المنتجات النفطية حيث تستخدم السيارات الحوضية في 

مناطق االستيالك كذلك تقوم بنقل ىذه  إلىنقل ىذه المنتجات من معامل التكرير 
تستخدم السيارات الحوضية نظرًا لمرونة عممية  إذما بين المستودعات المنتجات 

ويعتبر النقل بالسيارات  (1)الشحن والتفريغ التي تتميز بيا ىذه الواسطة النقمية .
أي منطقة  األنبارالحوضية ىو النمط الشائع في نقل المنتجات النفطية في محافظة 

 الدراسة كما سيتم توضيحو بشكل مفصل في الفصل الثاني .

يؤدي النقل بالسكك الحديد دورًا ميمًا في  -النقل بالسكك الحديد : -1-6-1-2
النشاط االقتصادي حيث تستخدم السكك الحديد في نقل كميات كبيرة من البضائع 

الميمة في نقل المنتجات وتعتبر ىذه الواسطة النقمية من الوسائل  (2)والمنتجات
ل بالسكك الحديد أفضل من النقل بالسيارات من ـار النقـة ، ويمكن اعتبـالنفطي

نقل المنتجات النفطية بكميات كبيرة ، والثانية ىي  إمكانيةىي  األولىناحيتين ، 
العاممة ، واستيالك أقل من  األيديالمنتجات النفطية وبعدد أقل من  إيصال إمكانية
% لعام 76وقد بمغت نسبة الكميات المنقولة بيذه الواسطة في العراق  (3)الوقود .
  (4)المنتجات النفطية المنقولة . إجماليمن  1998% لعام 83و  1996

إال أنيا  2113وقد كانت ىذه الواسطة تستخدم في منطقة الدراسة قبل عام       
 أعمالما تعرضت لو ىذه السكك الحديد والقاطرات من نتيجة ل 2113توقفت بعد 

 تخريب وتدمير .

                                                           

 . 152، مصدر سابق ، صمنى علً دعٌج  (1)
 . 245، ص 1916د. سعدي علً غالب ، جغرافٌة النقل والتجارة الدولٌة ، جامعة الموصل ،  (2)
 . 151منى علً دعٌج ، مصدر سابق ، ص (3)
 . 152منى علً دعٌج ، نفس المصدر أعاله ، ص (4)
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لنقل المنتجات السائمة والغازية  األنابيبتستخدم  -: باألنابيبالنقل  -1-6-1-3
فيي تعتبر من أفضل الوسائل لنقل المنتجات النفطية وذلك لما تتمتع بو من مزايا 

قل ليس عمى المستوى الداخمي لمبمد فحسب من بين أنماط الن األفضلعديدة جعمتيا 
 (1)القارات .بل عمى مستوى التجارة الخارجية وعبر 

فيي تتميز بكونيا ال تتأثر بالعوامل المناخية كما أنيا اقتصادية في نقل       
 إضافيةمنشآت  إلىعمميات شحن وتفريغ وال تحتاج  إلىالمنتجات لكونيا ال تحتاج 

طاقة لمحركة  إلىمثل الجسور والموانئ والمستودعات الضخمة . كما أنيا ال تحتاج 
ثابتة ال تتحرك وتحتاج من الطاقة فقط ما يحرك البترول داخل  األنابيبلكون 
كما أن نسبة الفاقد من البترول عند نقمو باألنابيب أقل مقارنًة مع  (2). األنابيب

  (3)الحوضية .الوسائل األخرى ال سيما السيارات 
 نقل المنتجات النفطية والجدول لغرض  األنابيبويمتمك العراق شبكة جيدة من       

ومن خالل مالحظة  1995في العراق وأطواليا لعام  األنابيبخطوط ( يبين 4)
كانت تحظى بخدمة نقل  األنبارالجدول يتبين لنا أن منطقة الدراسة أي محافظة 

الذي يبمغ  األنبارالمطيفية  أنبوبعن طريق خط  األنابيبالمنتجات النفطية عبر 
وقد بمغت نسبة المنتجات النفطية المنقولة / سنة  3م2111 كم وطاقتو159طولو 

تعطل بعد عام  األنبوبإال أن ىذا  1995% لعام 17لممحافظة  األنبوبعبر ىذا 
 (4)التخريب التي تعرض ليا . أعمالبسبب  2113

 
 

 

                                                           

 . 54، ص 1911أحمد حبٌب رسول ، النقل والتجارة الدولٌة ، مطبعة الحوادث ،  (1)
 . 331علً غالب ، مصدر سابق ، ص يدد. سع (2)
(3) Alexander J.W.,Econom icceography,prentice- Hall,Englewood ciffis, New 

Jersey 1963.p.347  
 . 150منى علً دعٌج ، مصدر سابق ، ص (4)
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 ( 4)  جدول
 1995المنتجات النفطية في العراق عام  أنابيبأطوال وطاقات 

 /سنة3م1111الطاقة  الطول كم  األنبوب
 5251 167 حمام العميل  –بيجي 
 1611 86 كركوك –بيجي 
 7311 167 المشاىدةبغداد  –بيجي 

 3111 52 بغداد الرصافة –بغداد المشاىدة 
 2111 51 بغداد الرصافة  –بغداد الدورة 

 3111 111 المطيفية  –بغداد المشاىدة 
 2111 159 األنبار –المطيفية 

 1611 25 ديالى  –بغداد الرصافة 
 1511 545 البصرة شعيبة  –بغداد الدورة 
 721 186 كوت –الناصرية 
، رسالة ماجستير غير منشورة ، كمية 1998- 1968صناعة النفط في العراق ، منى عمي دعيج ،  -المصدر :

 . 151، ص 2112التربية لمبنات جامعة بغداد ، 

مقومات نجاح نشاط التوزيع  أىممن  -: المنتجات النفطية  تخزين -1-6-2
طاق واسع وبكميات كبيرة ىي المخازن وما يجعميا مؤىمة كان عمى ن إذاوخاصة 

لمخزن والتجييز وفق شروط السالمة العامة يتم خزن المنتجات النفطية في 
 من المخازن . أنواعمستودعات معدة ليذا الغرض . وتوجد ثالثة 

المصافي  إنتاجتقع قرب المصافي ىدفيا استيعاب  -مستودعات الخزن الكبيرة : -أ
 إلىعدم توقفيا واستمرارية عممياتيا وتقوم بدورىا بتصريف المنتجات ن بما يؤم

ون ـريبة ويتوجب أن تكـالك صناعية قـأو مراكز استي رىـأخمستودعات رئيسة 
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ريف عمى ـة لمتسمم والتصـة تحقق المرونـذه المستودعات عالية بدرجـزن ىـطاقات خ
 (1)د سواء .ـح
تقع ىذه  -مستودعات التجييز الرئيسة في مراكز مناطق االستيالك : -ب

المستودعات في مراكز مناطق االستيالك ففي العراق تقع ىذه المستودعات في 
أو السيارات  األنابيبالمنتجات النفطية أما بواسطة  تسممبمراكز المحافظات وتقوم 

ت التعبئة وساحات البيع الحوضية أو السكك الحديد ، وفييا يتم تجييز محطا
منطقة الدراسة فأن  األنبار، وبالنسبة لمحافظة  (2)والمستودعات الصغيرة القريبة منيا

 (3). 2113طريق السيارات الحوضية خاصة بعد عام  ز ىذه المخازن يتم عنـتجيي
يوجد ىذا النمط في المدن الصغيرة المتباعدة جغرافيًا  -المستودعات الصغيرة : -ج

وتتولى سد احتياجات المنطقة وتجيز ىذه المستودعات بشكل رئيسي بالسيارات 
  الحوضية .

التسويق ىو تدفق السمع والخدمات من  -: تسويق المنتجات النفطية -1-6-3
المستيمك أو المستخدم أي أن التسويق أكثر شمواًل من التوزيع حيث  إلىالمنتج 

 (4)التوزيع ىو أحد عناصر التسويق .
التي ال يمكن االستغناء عنيا في أي  األساسية األنشطةويعد النشاط التسويقي من 

فيتم من خاللو  اإلنتاجيعن النشاط  أىميةمنشأة حيث أن النشاط التسويقي ال يقل 
طرق النقل  أفضلتسويق المنتجات وتحديد القنوات ألغراض  أفضلبحث ودراسة 

 (5)والتخزين .

                                                           

 . 145( منى علً دعٌج ، مصدر سابق ، ص1)
 . 146منى علً دعٌج ، مصدر سابق ، ص( 2)
السٌد ٌوسف عبد فرحان مدٌر قسم النقل فً شركة توزٌع المنتجات النفطٌة ، فرع األنبار ، مقابلة مع  (3)

 . 5/3/2012بتارٌخ 
 1991د. أبً سعٌد الدٌوجً ، التسوٌق الدولً ، وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً ، جامعة الموصل ،  (4)

 . 4، ص
لٌف التسوٌقٌة فً ظل النظام المحاسبً الموحد ، مجلة د. خزعل إسماعٌل إبراهٌم ، تخصٌص وتوزٌع التكا (5)

 . 155، ص 2003جامعة األنبار للعلوم اإلنسانٌة واالقتصادٌة ، العدد الرابع ، 
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 أوتوصيل السمع  إلىوزيع من وظائف التسويق الرئيسة وييدف ويعتبر الت      
المستيمك ، وتتم عممية توزيع المنتجات من خالل المنافذ التسويقية أو  إلىالمنتجات 

المستيمك  إلىالمنتجات  إيصالقنوات التوزيع . ومعنى ذلك أن التوزيع ىو عممية 
م عن طريقيا خمق المنفعة والمؤسسات التي يت األفرادالنيائي عن طريق مجموعة 

 (1)الزمانية والمكانية لمسمع .
ل المنافذ التوزيعية بعدد من المؤسسات المتخصصة بنشاطيا في جعل ثتموت      

المستيمك فيي مؤسسات وسيطة تقوم بخدمات مرتبطة بعمميات  أمام اً المنتج متاح
 (2)البيع والشراء لممنتجات .

عمميات منظمة في  إلىالمنتجات التي تحتاج  أكثروالمنتجات النفطية من       
يصاليايعيا تسويقيا ونقميا وتوز  ل المنافذ التوزيعية لممنتجات ثتمالمستيمك . وت إلى وا 

بمحطات الوقود والساحات التي تكون مرتبطة بمؤسسة تأخذ عمى عاتقيا النفطية 
دارةتنظيم   زيع المنتجات النفطية .و آلية ت وا 
منطقة الدراسة فأن توزيع المنتجات النفطية يتم  األنباروفيما يخص محافظة       

التي تعمل عمى توزيع  األنبارعن طريق شركة توزيع المنتجات النفطية فرع 
المنتجات النفطية وتسويقيا من خالل المنافذ التوزيعية التابعة ليا المتمثمة بمحطات 

محطة  144ونواحي المحافظة  أقضية الوقود وساحات النفط الغاز حيث تنتشر في
وىذه المحطات تختمف فيما بينيا من  2111حتى عام  األىميةلتوزيع المنتجات 

أىمي إال أنيا جميعيا تدار من قبل فرع  واألخرحيث العائدية فبعض منيا حكومي 
. وسنتعرف في الفصل الثاني عمى آلية عمل ىذه  (3)لممنتجات النفطية األنبار

 . األنباراقع نقل وتسويق المنتجات النفطية في محافظة المحطات وو 

                                                           

د. أحمد شاكر العسكري ، خلٌل إبراهٌم الكنعانً ، التوزٌع مدخل لوجستً دولً ، دار وائل للنشر الطبعة  (1)
 . 15، ص 2001الثانٌة ، 

 . 346، ص 2011مر البكري ، إدارة التسوٌق ، الطبعة الرابعة ، د. ثا (2)
 . 7/3/2012 مقابلة مع السٌد تركً مخلف محمد، مدٌر قسم التوزٌع ، بتارٌخ ( 3)
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 تمهيد :      

المنتجات النفطية بجممة من العوامل الطبيعية والبشرية التي يتأثر نقل وتسويق      
وبالتالي تنعكس ىذه اآلثار . تترك أثرىا عمى عممية نقل وتسويق المنتجات النفطية 

 عمى عممية استيالك المنتجات النفطية .
 

تتمثل العوامل الطبيعية بالعوامل الموقعية والمناخية  العوامل الطبيعية : -2-1
إذ أن ىذه العوامل مجتمعة ليا أثرىا الواضح عمى حركة النقل . ة السطح وطبوغرافي

بصورة عامة وعمى نقل المنتجات النفطية بصورة خاصة كما يظير تأثير ىذه 
 العوامل عمى استيالك المنتجات النفطية . ومن أىم ىذه العوامل .

 الجغرافي. الموقع 1

 . المناخ 2

 . التضاريس 3

لمموقع الجغرافي أىمية كبيرة من حيث تأثيره  -الموقع الجغرافي : -2-1-1
وبذلك يكشف الموقع عن . في تحديد أىمية أي منطقة بالنسبة لممناطق المحيطة بيا 

العالقات اإلقميمية مع المناطق المجاورة وتحديد ما إذا كانت المنطقة ذات موقع ميم 
ديد فيما إذا كانت المنطقة معزولة جغرافيًا أو ىامشي وغير مؤثر وذلك من خالل تح
قميمية  . (1)أم أن ليا ارتباطات وعالقات دولية وا 

من العراق ضمن  يوفيما يخص محافظة األنبار فيي تقع في القسم الغرب     
(  45ْ-39ْ ) شمااًل وخطي طول(  35ْ-31ْ ) اق المحصور بين دائرتي عرضالنط

                                                           

 . 31، ص 3891د. خطاب صكار العانً ، دراسات فً جغرفٌة الوطن العربً ، بغداد ،  (3)
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ومن الشمال الشرقي ، شرقًا ويحد منطقة الدراسة من جية الشمال محافظة نينوى 
ومن الجنوب الشرقي تحدىا ، ومن الشرق محافظة بغداد ، محافظة صالح الدين 

ولممحافظة حدود دولية تمثمت بسوريا من  (1). وبابلوكربالء محافظات النجف 
نوب فتحدىا السعودية . وقد أما من الج، واألردن من الغرب  ، الشمال الغربي

أعطى ىذا الموقع الصفة الدولية لطرق محافظة األنبار من خالل انفتاح المحافظة 
( 1) والخارطة (2)عمى ما يجاورىا من بمدان مما أدى إلى تنشيط حركة النقل عبرىا .

 تبين موقع محافظة األنبار بالنسبة لمعراق .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

وداد حماد مخلف ، األهمٌة الجٌوبلوتٌكٌة لمحافظة األنبار ، رسالة ماجستٌر غٌر منشورة ، كلٌة التربٌة  (3)
 .  1، ص3333ة ، جامعة األنبار ، للعلوم اإلنسانٌ

ٌة فً محافظة األنبار ، رسالة ماجستٌر غٌر منشورة ، كلٌة التربٌة للعلوم ، الطرق الدولمهند عبد حماد  (3)
 . 31، ص 3331اإلنسانٌة ، جامعة األنبار ،
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 (1)خارطة 
 الجغرافي لمحافظة األنبار بالنسبة لمعراقالموقع 

 
 

ثر مباشر عمى نقل وتسويق لعناصر المناخ المختمفة أ المناخ : -2-1-2
عناصر ليا أثرىا فالحرارة واألمطار والرياح والضباب جميعيا . واستيالك المنتجات 

 في عممية نقل المنتجات النفطية واستيالكيا وبدرجة متباينة ما بين عنصر وآخر .

 الجمهورية العربية السورية

 المملكة العربية السعودية

المملكة األردنية 

 الهاشمية
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كونيا العنصر  ةالعناصر المناخي أىمتعد الحرارة من  -الحرارة : -2-1-2-1
 (1)لممناخ األخرىالمؤثر في بقية العناصر 

إذ تتسم  (2)الجافة وتقع محافظة األنبار ضمن إقميم المناطق الجافة وشبو       
بارتفاع درجات الحرارة خالل فصل الصيف وانخفاضيا في فصل الشتاء وىذا 
التطرف في درجات الحرارة يؤدي إلى زيادة استيالك المنتجات النفطية ففي فصل 

ْم أما درجة 4118الصيف تصل درجة الحرارة العظمى في شيري تموز وآب إلى 
من  اً ع في درجات الحرارة تتطمب مزيدْم إن ىذا االرتفا2514الحرارة الصغرى فتبمغ 

واألبنية العامة مما يؤدي إلى زيادة الطمب ، التكييف لميواء داخل أبنية المساكن 
خاصة مادة زيت الغاز لتشغيل المولدات إلدارة أجيزة . عمى المنتجات النفطية 

 نتيجة لالنقطاع مسكاندات إحدى المتطمبات األساسية لالتكييف حيث أصبحت المول
يبين درجات الحرارة الصغرى  (6و) (5) والجدول المتكرر لمتيار الكيربائي .

الحرارة انخفاض درجات  أما(  2212-1981لممدة )  األنباروالعظمى في محافظة 
الطمب  أنخالل فصل الشتاء فيو أيضًا لو أثره في استيالك المنتجات النفطية فنجد 

تصل درجة الحرارة العظمى في  إذدفئة ألغراض الت األبيضيزداد عمى مادة النفط 
درجات الحرارة الصغرى في المحافظة خالل شير  أماْم 1416شير كانون الثاني 
 ْم .412 إلىكانون الثاني فتصل 

                                                           

صباح محمود الراوي ، عدنان هزاع البٌاتً ، أسس علم المناخ ، جامعة الموصل ، الطبعة الثانٌة ، بدون  (3)
 . 11سنة طبع ، ص

،  33من سمات مناخ العراق ، مجلة الجمعٌة الجغرافٌة العراقٌة ، العدد علً حسٌن شلش ، القارٌة سمة  (3)
 . 08، ص 3891
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الرياح السائدة في منطقة الدراسة ىي الشمالية  إن -الرياح : -2-1-2-2
الغربية التي تيب بصورة متواصمة خصوصًا في الصيف لعدم وجود اضطرابات 

وتسود الرياح الشمالية الغربية جميع محطات منطقة الدراسة ويبمغ .  (1)إعصارية
 من مجموع الرياح اليابة . 3919معدل تكرارىا السنوي 

فاف والحرارة بسبب مرورىا عمى مناطق صحراوية متصمة وتتصف ىذه الرياح بالج
  .(2)المجاورة لمعراق خاصة من الغرب والجنوب الغربي األقطاربصحارى 

زيادة  إلى أدىفان ذلك ، ولكون المنطقة مفتوحة وتخمو من مصدات الرياح       
حدوث  إلىسرعة الرياح وزاد من قابميتيا عمى حمل ذرات الغبار مما يؤدي 

 إذمدى الرؤية العواصف الترابية مما يؤثر عمى حركة النقل من خالل تأثيره عمى 
تخفيف  إلىالمركبات  أصحابمما يضطر  أمتارتحجب مدى الرؤية دون العشرة 

نارةالسرعة  حين  إلى األرصفةالتوقف عمى  إلى أحياناالمصابيح وقد يضطرىم  وا 
حادث اصطدام  إلىالتعرض  أوب المركبات انتياء العاصفة الترابية خوفًا من انقال

عمى استيالك الوقود  اً بسبب تدىور مدى الرؤية . كذلك فان لمرياح اثر  أخرىبمركبة 
بالنسبة لممركبات فعندما تزداد سرعة الرياح وتكون المركبة بعكس اتجاه الرياح فان 

زيادة كمية الوقود  إلىمما يؤدي  اً كبير  اً جعل المحرك يبذل جيد إلىذلك سيؤدي 
تسير مع اتجاه الريح فان ذلك سيقمل من المستيمكة أما عندما تكون المركبة 

   (3)استيالك الوقود .

فصمية وذات كميات  بأمطارتتصف منطقة الدراسة  -: األمطار -2-1-2-3
 أمطارمتذبذبة تتركز معظميا في فصل الشتاء وقد تمر بعض السنوات دون تسجيل 

                                                           

 . 338، ص 3893احمد سعٌد حدٌد وفاضل باقـر الحسنً ، علم المنـاخ ، مطبعـة جامعة بغداد ،  (3)

(3) Ali .H.Alsholsh ,ot, Cit ,p.30 
 . 39/1/3333الدراسة المٌدانٌة ، استجواب بعض سواق السٌارات الناقلة للمنتجات النفطٌة بتارٌخ ،  (0)
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وقت قصير عمى شكل زخات تتجاوز فيو المعدل السنوي ويعتمد  وقد تسقط في
رقية لمبحر ـات الشـة من الجيـة القادمـوائيـل اليـفييا عمى الكت ارـاألمطوط ـسق

  (1)المتوسط .

سقوطيا بشكل مفاجئ وفي  أن إال األمطاروعمى الرغم من تذبذب كميات ىذه       
كما  أيامحركة النقل لعدة  إيقاف إلىتكوين سيول تؤدي  إلىفترات قصيرة يؤدي 

 أكثر إلىوصل ارتفاع المياه  إذعند مصب وادي المحمدي  7/11/1994حدث يوم 
 (2)من مترين فضاًل عن تحطم جسر وادي زغدان ووادي حوران .

نتيجة  األرضيحدث الضباب بالقرب من سطح  -الضباب : -2-1-2-4
خفيف ومتوسط وكثيف ويؤدي  إلىلتكاثف بخار الماء في اليواء ويقسم الضباب 

كان الضباب  إذام 1222عن تقميل مدى الرؤيا حيث يقل مدى الرؤيا  إلىالضباب 
في عممية النقل من خالل تسببو في حوادث السيارات  أثره. ويترك الضباب  اً كثيف

 (3)نتيجة لقمة مدى الرؤيا .

ويحدث الضباب في فصل الشتاء عند انخفاض درجات الحرارة خاصة في       
حد لو في شيري  أقصىالصباح الباكر ويتالشى مع ارتفاع الشمس ويصل الضباب 

المصحوبة بالضباب في  األياموالثاني . وال يحدث في الصيف وتكون  األولكانون 
 (4)تقريبًا . اً يوم 15-12منطقة الدراسة ما بين 

                                                           

 . 331، ص 3893علً حسٌن شلش ، األقالٌم المناخٌة ، مطبعة جامعة البصرة ،  (3)
عبد الناصر صبري شاهر الراوي ، دور النقل فً البناء الوظٌفً والعمرانً للمدن ، أطـروحة دكتوراه ،  (3)

 . 33، ص 3881غٌر منشورة ، مقدمة إلى كلٌة اآلداب / جامعة بغداد ، 
،  3339د. قصً عبد المجٌد السامرائً ، مبادئ الطقس والمناخ ، دار الٌازوردي للنشر ، عمان األردن  (0)

 . 338ص
فاضل بـاقـر الحسنً ، األسالٌب الحدٌثـة فً تصنٌف مناخ العراق ، مجلة الجمعٌة الجغرافٌة ، المجلد  (3)

 . 10، ص 3813الثالث مع المجلد التاسع ،
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في نقل المنتجات النفطية من خالل تأثيره عمى حركة السير  أثرهضباب ويترك ال
حين زوال  إلىتأخير نقل المنتجات النفطية  إلىالسيارات  أصحابحيث يضطر 

 (1)الحوادث التي قد تحدث نتيجة قمة مدى الرؤية . أخطاروا بكي يتجنالضباب 
معدودة  أليامالضباب يحدث  أنوبصورة عامة فان تأثير ىذا العامل محدود لكون 

 في منطقة الدراسة .

 اً منحدر  اً بكونو ىضبي األنبارتميز سطح محافظة ي -التضاريس :  -2-2-3
 . (2)م / كم 2-1من الغرب باتجاه الشرق وتبمغ درجة االنحدار ما بين 

 تأثيرهىذا االنحدار يؤثر في عممية استيالك المنتجات النفطية من خالل  إن       
الوقود التي تستيمكيا السيارة القادمة من المناطق في غرب المحافظة عمى كمية 

باتجاه المركز وبالعكس فعند اتجاه السيارة من المركز باتجاه قضاء القائم الذي يبعد 
من البنزين في حين يكون  اً لتر 4215كم عن مركز المحافظة تستيمك السيارة 322

السيارة ستكون تمشي باتجاه االنحدار  إندة حيث استيالك الوقود اقل في طريق العو 
بينما عند اتجاه  اً لتر  35-32فيكون استيالكيا من الوقود اقل فقد تستيمك من 

أن يبذل محرك  إلىالسيارة باتجاه الغرب سيأخذ بالصعود التدريجي وذلك سيؤدي 
 (3)تخدم .زيادة االستيالك من الوقود المس إلىؤدي ـمما ي اً إضافي اً ارة جيدـالسي

 . األنبار( تبين خطوط االرتفاعات المتساوية لمحافظة  2)  والخارطة

 

 

                                                           

الدراسة المٌدانٌة ، لقاء مع عدد من السواق العاملٌن لدى شركة توزٌع المنتجات النفطٌة فرع األنبار  (3)
 . 31/1/3333بتارٌخ 

، المطبعة العربٌة ،  3ترجمة جاسم محمد الخلف ، ط –كوردن هستد ، األسس الطبٌعٌة لجغرافٌة العراق  (3)
 ، ص 3813بغداد ، 

 . 39/1/3333الدراسة المٌدانٌة ، مقابلة مع عدد من السواق فً ٌوم األحد  (0)
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 (2) خريطة
 خطوط االرتفاعات المتساوية في محافظة األنبار

 

في عممية تعد العوامل البشرية من العوامل المؤثرة  -:العوامل البشرية  -2-2
الخصائص السكانية تشتمل ىذه العوامل عمى  إذاستيالك المنتجات النفطية نقل 

االقتصادية القائمة فييا وكذلك نوع الخدمات  األنشطةلمنطقة الدراسة وكذلك نوع 
كل ىذه العوامل ىي ذات اثر مباشر في عممية نقل واستيالك  األسرةودخل 

يؤدي تزايد عدد  إذتمثل ىذه العوامل سمسمة مترابطة الحمقات  إذالمنتجات النفطية 

 الجمهورية العربية السورية

المملكة األردنية 

 الهاشمية

 المملكة العربية السعودية
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زيادة الحركة النقمية  إلىاالقتصادية وبالتالي يؤدي  األنشطةزيادة وتنوع  إلىالسكان 
ديد من العوامل البشرية المؤثرة في نقل وزيادة استيالك المنتجات النفطية . وىناك الع

المحطات  كذلكو واستيالك ىذه المنتجات في منطقة الدراسة منيا نمط النقل المتبع 
في كمية المنتجات النفطية  أثرىاالواقعة عمى طريق المرور السريع يكون ليا 

 المستيمكة .

قة العالقة بين حجم السكان واالستيالك عال إن -: حجم السكان -2-2-1
تتميز المناطق الكثيفة بالسكان  إذطردية فكمما ازداد عدد السكان زاد االستيالك 

عممياتيا  إلدارةالمنتجات النفطية  إلىتحتاج  األنشطةبشرية وىذه  أنشطةبوجود عدة 
يعكس اثر تفاعل المقومات  األنبارتوزيع سكان محافظة  أنوالخدمية  اإلنتاجية

د أن سكان محافظة األنبار يتركزون بشكل طولي عمى حيث نجالطبيعية والبشرية . 
جانبي نير الفرات واألراضي السيمية بينيا يقل عدد السكان في المناطق التي تبعد 
عن ضفاف النير كونيا مناطق صحراوية إذ ال تصل الكثافة السكانية إلى شخص 

ويتفاوت عدد السكان من قضاء إلى آخر ويعود  (1)واحد في الكيمو متر المربع الواحد
قضية وما يترتب عميو من ىذا التفاوت إلى اختالف الخصائص الجغرافية بين األ

اختالف في األنشطة االقتصادية مما ينعكس عمى الكميات المستيمكة من المنتجات 
ان وتوزيع السك،  األسرةوتؤثر الخصائص السكانية مثل حجم  النفطية لكل قضاء .
يبين (  7)  . والجدول في عممية استيالك المنتجات النفطية بين الريف والحضر

وعدد السكان الريف والحضر في كل قضاء  ألقضيةاعدد سكان المحافظة حسب 
 . ألقضيةابحسب  األسرةومتوسط حجم 

 

                                                           

-3811م المكانٌة للمدة من عام تهاراوي ، تغٌر توزٌع سكان محافظة األنبار وحركـن علً الـد. حس (3)
 . 331، ص 3888، أطروحة دكتوراه ، جامعة بغداد ، كلٌة اآلداب ،  3881
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 ( 7)  جدول
 األقضيةبحسب ومتوسط حجميا وحجم األسرة ) حضر ، ريف ( محافظة األنبار يوضح سكان 

 2212لسنة 
عدد السكان  القضاء

 الحضر
 األسرعدد 

 في الحضر
متوسط حجم 

 األسرة
عدد سكان 

 الريف
 األسرعدد 

 في الريف
متوسط حجم 

 األسرة
 9 31118 279966 719 26885 211734 الرمادي
 911 31393 286636 719 32423 242226 الفموجة
 814 4915 79197 816 8297 72949 القائم
 811 1717 13992 719 3172 25228 الرطبة
 711 3449 24497 714 8454 62723 حديثة
 818 7521 66324 715 12213 76211 ىيت
 911 555 5229 716 1932 14727 راوه
 813 1122 9137 717 4894 37727 عنو

مجموع 
 المحافظة

718583 92233 718 764776 86252 819 

وزارة التخطيط ، الجياز المركزي لإلحصاء ، مديرية إحصاء محافظة جميورية العراق  -المصدر : 
  2212األنبار ، ترقيم وحصر السكان لعام 

االقتصادي الذي يمارسو يمعب نوع النشاط  -: االقتصادية األنشطة -2-2-2
أو المجموعة البشرية دورًا كبيرًا في تحديد الحاجة لممنتجات النفطية  اإلنسان

 واإلنتاجاالقتصادية من حيث التشغيل  األنشطةتختمف  إذوالكميات المستيمكة منيا 
 (1). اإلنتاجيةمما ينعكس عمى نوع الوقود والطاقة المستخدمة في العمميات 

                                                           

ٌوسف محمد سلطان ، د. سري محمود المدرس ، السٌد عبد علً الخفاف ، جغرافٌة النقل والتجارة  (3)
 . 13ة ، جامعة البصرة ، بدون سنة طبع ، صـالدولٌ
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استيالكًا  االقتصاديةاألنشطة  أكثرتعد الصناعة من  -:الصناعة -2-2-2-1
د الصناعة بشكل تموتعيعد وقود الطاقة من مقومات الصناعة  إذ. لممنتجات النفطية 

  (1)والمكائن في الصانع. اآلالتلتحريك كبير ورئيسي عمى المنتجات النفطية 

 أىميامن  مؤسسو صناعية 5923ما يقارب  األنباريوجد في محافظة        
 فضاًل عن صناعة األسمدة، بصناعة االسمنت  المتمثمة اإلنشائيةالصناعات 
ية الكبيرة ويالحظ الصناع المنشآتوكذلك صناعة الزجاج.التي تعد من  ، الفوسفاتية

كبيرة مؤسسة صناعية  (152محافظة األنبار تمتمك) إن (8من الجدول )
اغمب المؤسسات الصناعية ىي مؤسسات صغيرة تتمثل في  إن إال (2)ومتوسطة.
الحدادة والنجارة فضاًل عن الصناعات الغذائية البسيطة . فرغم التطور محالت 

بعض الصناعات  إنالصناعي واعتماد الصناعة الحديثة عمى الطاقة الكيربائية ال 
ي تعتمد عمى تعتمد عمى المنتجات النفطية في التشغيل كصناعة الخبز والصمون الت

ونظرًا لمنقص الحاصل في الطاقة الكيربائية المجيزة لمقطاع  مادة النفط األبيض.
بعض المعامل تعتمد عمى الطاقة الكيربائية المنتجة في المعمل  أنالصناعي نجد 

نصب  تمحيث  إضافيةة الصناعية وتكاليف عمى العممي اً جديد اوجد عبئاً  مام
وقد بمغت حصة القطاع الصناعي  (3)الكيرباء. إلنتاجمولدات كيرباء قرب المعامل 

 (4).اً لتر 14، 4851932من مادة زيت الغاز  2212من المنتجات النفطية لعام 

 

 

                                                           

، 3811مطبعة جامعة بغداد ، ، نوري خلٌل البررازي ، جغرافٌة العراق ،د. خطاب صكار العانً  (3)
 .381ص

 . 19( ، كراس غٌر منشور ، ص 3333-3333محافظة األنبار ، إستراتٌجٌة تنمٌة محافظة األنبار للمدة )  (3)
التخطٌط ، قسم وزارة التخطٌط ، الجهاز المركزي لإلحصاء  ، مدٌرٌة إحصاء محافظة األنبار ، شعبة  (0)

 اإلحصاء الصناعً .
 وزارة النفط ، شركة توزٌع المنتجات النفطٌة ، فرع األنبار ، بٌانات غٌر منشورة . (3)
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 (8)جدول 
 2212لعام  ألقضيةابحسب  األنبارالصناعية في محافظة  المنشآت 

 المجموع المتوسطة و الكبيرة  المنشآتعدد  الصغيرة المنشآتعدد  القضاء 
 1715 32 1683 الرمادي
 2168 84 2283 الفموجة
 666 4 662 القائم 
 127 2 125 الرطبة 
 336 11 325 حديثة
 679 13 656 ىيت
 117 - 117 راوة
 135 6 129 عنة

 5923 152 5761 الجموع
محافظة راق وزارة التخطيط ، الجياز المركزي لإلحصاء ، مديرية إحصاء ـــورية العـجمي -در:ــــالمص

 . 2212لسنة  ، قسم اإلحصاء الصناعي األنبار
 

يحتل القطاع الزراعي مكانو ميمة في األنشطة االقتصادية  -: الزراعة 2-2-2-2
عاممة.  وأيديومياه خصبة  أراضينطقة الدراسة وذلك لتوفر مقومات الزراعة من بالنسبة لم

عمى توسيع نشاطيم الزراعي في المحافظة لسد حاجة فقد شجعت ىذه العوامل الفالحين 
المحافظة ومحافظات القطر  أقضيةعمى مستوى المحمي من المنتجات الزراعية  االستيالك

عاماًل في حين بمغت  12239فقد بمغ عدد العاممين في القطاع الزراعي في منطقة الدراسة 
  (1)دونم. 477668في محافظة األنبار  1997األراضي المزروعة لعام 

                                                           

الخطة المنفذة للموسم  3881مدٌرٌة زراعة األنبار / قسم التخطٌط والمتابعة واإلحصاء الزراعً لعام  (3)
 رة .الشتوي والصٌفً ألعوام مختلفة ، جداول غٌر منشو
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 األنبارراضي المزروعة في محافظة ت مساحة األفقد بمغ 2212في عام  أما      
 دونم. 359328

بالنشاط الزراعي يتطمب توفير المنتجات النفطية خاصة زيت  االىتمامىذا  إن      
الزراعية وكذلك لتشغيل  واآلالتالذي يمثل الوقود الرئيسي لتحريك المكائن الغاز 

عن متطمبات الوقود لنقل المولدات من أجل عممية سقي المحاصيل الزراعية فضاًل 
من المنتجات  2212ع الزراعي لعام وقد بمغت حصة القطا المنتجات الزراعية .

  (1)زيت الغاز.من مادة  اً لتر  3442752النفطية 

 (9) الجدول
لعام  األنبارعة لمديرية زراعة الري التابجيزة وأالمستخدمة الزراعية  تواآلالالمكائن  أعداديبين  

 . قضيةاألبحسب  2212

 المرشات المضخات الحاصدات الساحبات القضاء
 151 1684 15 332 الرمادي 
 368 7369 86 1843 الفموجة 
 518 1893 42 1136 القائم 
 4 -   3 44 الرطبة
 284 751 - 89 حديثة
 125 1247 7 537 ىيت
 252 277 18 129 راوه
 251 222 6 186 وعن

 1951 13421 177 4296 المجموع
 . بيانات غير منشورة مديرية زراعة األنبار ، -المصدر:        

                                                           

 شركة توزٌع المنتجات النفطٌة ،فرع األنبار بٌانات غٌر منشورة.( 3)
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من  االقتصاديةتمعب دورًا ىامًا في مجمل األنشطة  -التجارة : - 2-2-2-3
من  بما تحتاجو اإلنتاجيةيد القطاعات وتزو  االستيالكيةالسمع خالل توفيرىا 

إذ تشكل  وتقوم التجارة الداخمية بين محافظات العراق (1)األساسية اإلنتاجمستمزمات 
تمعب مراكز كما ،  بالنسبة لمحافظات العراق األولمدينة بغداد المركز التجاري 

 (2).دورًا ميمًا في حركة التجارة داخل العراق  األخرىالمحافظات ومراكز المدن 

، والمفرد ، ارة الجممة ـتجيشتمل عمى  النشاط التجاري من المعموم أنو      
، ات التحويل ـوخدم، زين ـوالتخ، الت ـل والمواصـوالنق، والفنادق والمطاعم ، 

 (3)والعقارات.، والتأمين 
ة يالتجار ومؤسسات تقوم بتأدية الوظيفة  أماكنلذا فمن الطبيعي أن تكون ىناك       

ليا نصيب من استيالك المنتجات النفطية وبمغ عدد في المحافظة وبالتالي سيكون 
 (4)مؤسسة حكومية والباقي أىمية. 289ة منيا ـمؤسس 33127ة ـات التجاريـالمؤسس

من زيت الغاز لعام  اً لتر  132222وقد بمغت حصة القطاع التجاري الحكومي 
2212.(5) 

والترفييية الدينية والصحية والتعميمية  وتتمثل في الخدمات -: الخدمات-2-3
وغيرىا من الخدمات التي يحتاجيا السكان وسيتم تناول ىذه الخدمات في المحافظة 

 كعوامل مؤثرة في استيالك المنتجات النفطية .
تشمل الخدمات الدينية الجوامع والمساجد التي  -:الخدمات الدينية 2-3-1

ونواحي المحافظة وتستيمك المساجد المنتجات النفطية كوقود  أقضيةتنتشر في 

                                                           

د. محمد طه ناٌل ، الوظٌفة التجارٌة لمدٌنة الرمادي ، رسالة ماجستٌر ، غٌر منشورة ، كلٌة اآلداب ،  (3)
 . 31، ص 3898جامعة بغداد ، 

 . 333ص مصدر سابق ، خطاب صكار العانً ، جغرافٌة العراق ، (3)
 . 331وداد حماد مخلف ، مصدر سابق ،ص (0)
 . 3333دائرة اإلحصاء ، نتائج الحصر والترقٌم  (3)
 شركة توزٌع المنتجات النفطٌة فرع األنبار ، بٌانات غٌر منشورة . (1)
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نارةالكيربائية  األجيزةلتشغيل المولدات الستخداميا في تشغيل   إلقامة الجوامع وا 
( أن عدد المساجد والجوامع في محافظة 12) ، ويالحظ من الجدولالشعائر الدينية 

غت حصة الخدمات الدينية المحافظة وقد بم أقضيةموزعة عمى  1172 األنبار تبمغ
وتقوم دائرة الوقف السني  (1). اً لتر  312611694من المنتجات النفطية  2212لعام 

في المحافظة باستالم الكميات المخصصة ليا ثم تقوم بتوزيعيا عمى المؤسسات 
 التابعة ليا .

 ( 12)  جدول                                
 2212لعام  ألقضيةابحسب  األنبارالجوامع والمساجد في محافظة 

 عدد الجوامع                القضاء             
 314 الرمادي
 159 القائم
 34 الرطبة
 112 حديثة
 135 ىيت
 29 راوه
 21 عنو

 368 الفموجة
 1172 المجموع

  ، سجالت غير منشورة . األنباردائرة الوقف السني في  -المصدر : 

وتشمل المستشفيات والمراكز الصحية في  -الصحية :الخدمات  -2-3-2
باستالم الكميات المخصصة ليا ثم تقوم بتوزيعيا  األنبارالمحافظة وتقوم دائرة صحة 

قطاع الصحة لعام عمى المؤسسات الصحية التابعة ليا وقد بمغت حصة القطاع 
ريًا من شي اً لتر  235222من البنزين شيريًا و اً لتر  521222وبمعدل شيري  2212

                                                           

 شركة توزٌع المنتجات النفطٌة ، فرع األنبار ، سجالت غٌر منشورة . (3)
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بمغ  إذىذه الكمية غير كافية لسد حاجة ىذه المؤسسات  إن إالمادة زيت الغاز . 
من البنزين .  اً لتر  65222ًا ومن زيت الغاز شيري اً لتر  422222االستيالك الفعمي 

 يبمغعدد المؤسسات الصحية الحكومية في المحافظة  ( أن11ويالحظ من الجدول )
 مراكز صحية رئيسية وفرعية . مؤسسة ما بين مستشفيات و  172

 ( 11)  الجدول
 2212لعام  ألقضيةابحسب  األنبارعدد المؤسسات الصحية الحكومية في محافظة 

 المجموع بيت صحي المستشفى المركز الصحي القضاء
 59 2 2 57 الرمادي 
 35 3 3 32 الفموجة
 16 1 2 14 القائم
 1 - 1 - الرطبة
 15 - 1 14 حديثة
 23 2 1 22 ىيت
 2 - 1 1 راوه
 13 - 1 12 عنو

 172 8 12 152 المجموع
 27/5/2212 األنبارمقابمة شخصية مع السيد ، جمعة نجم عبد اهلل ، مدير الخدمات اإلدارية صحة       

 

والمدارس والمعاىد  األطفالوتشمل رياض  -الخدمات التعميمية: -2-3-3
 األنبارتقوم المديرية العامة لتربية  األطفالفبالنسبة لممدارس ورياض والجامعات 

باستالم الحصة المخصصة ليا وتوزيعيا عمى المؤسسات التابعة ليا ويتم تجييز 
شيريًا وتقوم المديرية  اً لتر  28522المديرية بحصة شيرية من مادة زيت الغاز تبمغ 

يالك الفعمي االست أنبتوزيعيا عمى ديوان المديرية والمدارس التابعة ليا في حين 
 أن أيشيريًا من مادة زيت الغاز  اً لتر  62522ليذه المديرية والمؤسسات التابعة ليا 
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وتبمغ المؤسسات التعميمية في ، شيريًا  اً لتر  32222الفرق بين العرض والطمب بمغ 
المدارس في المحافظة  أعداد( يبين  12) ، والجدول  29865 األنبارمحافظة 
اكبر عدد من المدارس والييئات التعميمية  أنويالحظ  . 2212لعام  ألقضيةابحسب 

والمعاىد والييئات  األطفالفي قضاء الرمادي حيث بمغ مجموع المدارس ورياض يقع 
مؤسسة ويميو قضاء الفموجة بالمركز الثاني حيث بمغ عدد  12523 التدريسية

لثقل السكاني في ناتج عن ا وىذا 8431المؤسسات التعميمية التابعة لمديرية التربية 
أما اقل عدد من المؤسسات التعميمية فيقع في قضاء الرطبة حيث ىذين القضائين . 

ة وىذا ناتج عن كون القضاء حدودي وتكون فيو الكثافة ـمؤسس 429بمغ عددىا 
   (1)السكانية قميمة .

 ( 12)  جدول
 2212لعام  ألقضيةاالمدارس والييئات التدريسية في المحافظة حسب  أعداد

 المجموع عدد الييئات التعميمية والتدريسية  عدد المدارس القضاء
 12523 9991 523 الرمادي 
 8431 7921 532 الفموجة
 2225 1846 159 القائم
 429 359 52 الرطبة
 2642 2527 115 حديثة
 4361 4161 222 ىيت
 465 429 36 راوه
 1229 983 46 عنو

 29865 28197 1659 المجموع
 / بيانات غير منشورة . األنبارالمديرية العامة لتربية  -المصدر : 

                                                           

 مقابلة شخصٌة مع السٌد عادل غضى صباح ، مسؤول آلٌات مدٌرٌة تربٌة األنبار العامة . (3)
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وما يتبع ليا من  األنبارأما عن التعميم العالي في المحافظة فيشمل جامعة       
 2212حتى عام  (1)كميةً  21كميات ومؤسسات . وقد بمغ عدد كميات الجامعة 

 األنباروكذلك جامعة الفموجة الموجودة في قضاء الفموجة . تستمم رئاسة جامعة 
الحصة المخصصة ليا من المنتجات النفطية ثم تقوم بتوزيعيا عمى المؤسسات 
التابعة ليا وقد بمغت حصة المؤسسات التابعة لمتعميم العالي في المحافظة 

 . 2212من زيت الغاز عام  اً لتر  645222

لوزارة  التابعةبالمؤسسات  األمنيةتتمثل الدوائر  -: األمنيةلدوائر ا -2-3-4
الداخمية ووزارة الدفاع . حيث تشمل المؤسسات التابعة لوزارة الداخمية مراكز الشرطة 

     وشرطة الكمارك والمنافذ الحدودية .  األنبارومديرية الدفاع المدني في 

أما المؤسسات التابعة لوزارة الدفاع في المحافظة فتشمل مديرية أمن        
ولواء حرس الحدود ومقر قيادة حرس الحدود . وقد بمغ مجموع  األنبارواستخبارات 

أما مادة  اً لتر  4396222من مادة البنزين  2212الكميات المجيزة ليذه الدوائر لعام 
 . اً لتر  225222زيت الغاز فقد بمغت 

من الخدمات الضرورية كونو  يعد الترفية -: الخدمات الترفيهية -2-3-5
وتتمثل الخدمات  (2)بعد جيد العمل . اإلنسانالنشاط الذي يجدد الحيوية في 

 إلى باإلضافةوالحدائق العامة والمناطق الخضراء في المدن  األلعابالترفييية بمدن 
 (3)المنتزىات المختمفة وكذلك المراكز الثقافية متمثمة بالمكتبات والمالعب الرياضية .

                                                           

 ( رئاسة جامعة األنبار ، قسم التخطٌط والمتابعة .3)
 ابتسام بداع علً حسٌن ، استعماالت األرض الترفٌهٌة فً مدٌنة الرمادي ، دراسة فً جغرافٌة المدن ، (3)

 . 3، ص 3333كلٌة التربٌة للعلوم اإلنسانٌة ، جامعة األنبار ،  رسالة ماجستٌر غٌر منشورة ،
محمد عودة شالل ، كفاءة تجهٌز مٌاه الشرب لمدٌنة الرمادي ، رسالة ماجستٌر غٌر منشورة ، جامعة  (0)

 . 11، ص 3331األنبار ، كلٌة التربٌة للعلوم اإلنسانٌة ، 
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وعدم االىتمام بو كسائر  اإلىمالويعاني النشاط الترفييي في المحافظة من      
الكمالية وبصورة عامة فقد  األنشطةألنو يعد في نظر الكثير من  األخرىالخدمات 

ففي والحدائق العامة  األلعابتمثل النشاط الترفييي في المحافظة بعدد من مدن 
لأللعاب وعدد من الحدائق  مدينتانمدينة الرمادي التي ىي مركز المحافظة توجد 

وبعد تحسن األوضاع العامة وكذلك المكتبة العامة وممعب الرمادي الكبير . 
فاع المستوى المعيشي ازداد الطمب عمى النشاط الترفييي لذا نجد أن االقتصادية وارت

االىتمام بيذا الجانب اخذ بالتزايد من خالل مالحظة زيادة أعداد المنتزىات العامة 
مثل مزرعة إحسان ومزرعة أعالي  ألغراض الترفية الخاصة التي أنشئتوالحدائق 

المدينة السياحية في  أن إلى ارةاإلشوتجدر  الفرات وغيرىا من المزارع األخرى .
الترفييية  األنشطةالعديد من  تضم إذالحبانية تعد اكبر مدينة ترفييية في المحافظة 

 والحدائق والفنادق .  األلعابمثل 

 األلعابكبقية القطاعات فمثاًل مدن ويحتاج ىذا القطاع المنتجات النفطية      
 . األلعاب أجيزةتحتاج المنتجات النفطية كوقود لتشغيل المولدات لتشغيل 

 اً لتر  2222من مادة زيت الغاز  األلعابويبمغ متوسط االستيالك الشيري لمدن      
 (1)شيريًا .

أما عن مدينة الحبانية السياحية فقد بمغت حصتيا من مادة زيت الغاز      
الحاجة الفعمية ليذه المدينة من  أنفي حين  2212شيريًا خالل عام  اً لتر  32222

 (2)شيريًا . اً لتر  62222مادة زيت الغاز تبمغ 

                                                           

 . 0/3/3333زٌارة لمدن األلعاب فً مدٌنة الرمادي ،  (3)
 شركة توزٌع المنتجات النفطٌة / فرع األنبار ، بٌانات غٌر منشورة . (3)
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في  األخرىىناك العديد من الدوائر الخدمية  -: األخرىالخدمات  – 2-3-6
والكميات المجيزة ليا من مادة زيت ( يمثل الدوائر الخدمية  13)  المحافظة والجدول

 . 2212الغاز لعام 

 ( 13)  جدول
 الدوائر الخدمية في محافظة األنبار والكميات المجيزة من الغاز

 زيت الغاز / لتر  اسم الدائرة
 288222  األنباردائرة كيرباء 

 362222 األنبارمديرية مجاري 
 542222 لالتصاالتالشركة العامة 
 1246252  األنبارمديرية بمديات 

 2253222 األنبارمديرية ماء 
 بيانات غير منشورة . ، األنبارشركة توزيع المنتجات النفطية / فرع  -المصدر : 

لعام  األنبارالمغذية لمدور السكنية في محافظة  األهميةالمولدات  – 2-4
العوامل المؤثرة في عممية استيالك  أىماحد  األىميةتعد المولدات  -: 2012

المنتجات النفطية وذلك نتيجة لتزايد استخداميا بسبب االنقطاع المتكرر لمكيرباء 
استخدام المولدات لسد حاجتيم من التيار  إلىلجوء المواطنين  إلىفأدى ذلك الوطنية 

الكيربائي خاصة في فصل الصيف بسبب ارتفاع درجات الحرارة فيحتاج المواطن 
الكيربائية ظاىرة المولدات  وأصبحتالتكييف لمتخمص من حرارة الجو  أجيزة إلى

الخدمات التي ال يمكن االستغناء عنيا وقد بمغت حصة المولدات المغذية  إحدى
من مادة زيت الغاز لعام  اً لتر  14316141363 األنبارالسكنية في محافظة  لمدور

   (1).2212مولدة لعام  4181المجيزة  األىمية. وقد بمغ عدد المولدات 2212

                                                           

 شركة توزٌع المنتجات النفطٌة ،فرع األنبار ، بٌانات غٌر منشورة . (3)
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منطقة الدراسة عدد يخترق  -: األنبارالطرق الدولية في محافظة  -2-5  
غربيا وجنوبيا وتتخذ ىذه الطرق خطوط  إلىمن الطرق الدولية التي تمتد من شرقيا 

مستقيمة وشبو مستقيمة تمتد بين مدنيا الرئيسية فضاًل عن ارتباطيا بالدول المجاورة 
 وأىميافي الحركة النقمية  أىميتياذه الطرق ـ، سوريا ، السعودية ( ولي األردن) 

حسب ترقيم طرق العراق ويخدم الطريق  12،  11،  12 الطريق السريع والطريق
السريع الحركة النقمية بين العراق والدول المجاورة من جية وبين المحافظات من جية 

 (1)متر . كيمو 596ويبمغ طولو ضمن حدود المنطقة الدراسية  أخرى

 اً دولي اً ولمطريق السريع اثر في عممية استيالك المنتجات النفطية كونو طريق      
ويستمزم انتشار محطات الوقود عمى طول مساره لتغطية حاجة الحركة النقمية عمى 

 7محطة منتشرة عمى الطريق السريع  14ىذه الطريق . ويبمغ عدد المحطات 
وقد بمغت حصة ىذه المحطات من المنتجات النفطية .  أىمية 7حكومية و

المحافظة البالغة  حصة إجماليمن مادة البنزين من  اً لتر  2218251282
. أما من مادة زيت الغاز فقد بمغت حصة ىذه  2212لعام  اً لتر  31315281798

 36715131822حصة المحافظة البالغة  إجماليمن  اً لتر  2218781242المحطات 
مركز بمدن أعالي الفرات الذي يبدأ من الرمادي  12 والطريق (2).2212لعام  اً لتر 

ود العراقية السورية فانو يقوم بخدمة حركة المرور من بغداد باتجاه باتجاه الحد
 (3)محطة لتعبئة الوقود . 19السورية وتوجد عمى ىذه الطريق  األراضي

 أسعار بأنياالنفط في العراق  أسعارتتميز  -:المنتجات النفطية  أسعار -2-6
 أصحابيتم تثبيتيا رسميًا من قبل الجيات الرسمية ذات العالقة ويمتزم  إدارية

التي حددت  األسعارالمستيمكين وبحسب  إلىمحطات التعبئة ببيع المنتجات النفطية 
                                                           

 . 93مهند عبد حماد ، مصدر سابق ، ص (3)
 فرع األنبار ، بٌانات غٌر منشورة . شركة توزٌع المنتجات النفطٌة ، (3)
 الدراسة المٌدانٌة ، مشاهدات الباحثة مع االعتماد على سجالت شركة توزٌع المنتجات النفطٌة . (0)
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المنتجات النفطية ال  أسعارمن قبل الجيات الرسمية ففي مطمع الثمانينات كان 
الوقود المستخدم  أنواعذي ىو أغمى فمسًا لمتر الواحد من البنزين وال 52تتجاوز 

المنتجات  أسعاركوقود لممركبات . أما في مطمع التسعينات فقد حدثت قفزة كبيرة في 
لمتر الواحد . بعد ذلك  اً دينار  152-52وبمغت من  األلف أجزاء إلىالنفطية ووصمت 
 إلى 2229المنتجات النفطية حتى وصمت في بداية عام  أسعارتوالت الزيادة في 

/ لتر نفط  اً دينار  152/ لتر زيت الغاز و  اً دينار  422/ لتر البنزين  اً دينار  452
 واألىميةالمنتجات النفطية في المحطات الحكومية  أسعارابيض . ىذا فيما يخص 

 أما المنافذ العشوائية فيي تعتبر سوق سوداء (1). األنبارفرع  إشرافالتي تدار تحت 
 -المنتجات النفطية فييا : أسعارتبمغ لبيع المنتجات النفطية حيث 

 لمتر الواحد من البنزين اً دينار  822

 لمتر الواحد من زيت الغاز  اً دينار  752

  األبيضلمتر الواحد من النفط  اً دينار  752

قابمة لمزيادة واالرتفاع في حالة حدوث  األسعارىذه  أن إلى اإلشارةوتجدر        
خاصة بالنسبة  األنبارشحة في توفير المنتجات النفطية في المحطات التابعة لفرع 

ارتفاعًا في فصل الشتاء نتيجة لتزايد الطمب  أسعارهحيث تشيد  األبيضلمنتوج النفط 
ره عمى المنتجات النفطية لو أث أسعارارتفاع  أنعميو ألغراض التدفئة وال شك 
عمى  اإلقبالقمة  إلىالمنتجات النفطية  أسعاراالستيالك حيث يؤدي ارتفاع 

   (2)استيالكيا .

                                                           

 شركة توزٌع المنتجات النفطٌة ، فرع األنبار ، بٌانات غٌر منشورة . (3)
 الدراسة المٌدانٌة ، زٌارة لعدد من المحطات األهلٌة . (3)
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بشكل مباشر  اً مؤثر  يعد االستخدام المنزلي عامالً  -االستخدام المنزلي : -2-7
ألغراض التدفئة  األسرةفي استيالك المنتجات النفطية فيذه المنتجات تستخدميا 

من  األنبارفي محافظة  األسرةوالتبريد والطيي والخبز . فقد بمغ متوسط استيالك 
ألغراض التدفئة أما متوسط شيريًا خالل فصل الشتاء  اً لتر  222 األبيضالنفط 

اسطوانات شيريًا ألغراض الطبخ  3من مادة الغاز السائل فقد بمغت  األسرةاستيالك 
استيالكو بكميات كبيرة ض الخبز أما من مادة زيت الغاز فيتم أسطوانات ألغرا 4و 

المغذية لمدور السكنية . أما عمى مستوى المولدات المنزلية  األىميةلتشغيل المولدات 
 اً لتر  222التي تمتمك مولدة منزلية الخاصة  األسرةالخاصة فبمغ متوسط استيالك 

من زيت الغاز . أما بالنسبة الستخدام مادة زيت الغاز كوقود لمسيارات فقد بمغ 
أما مادة البنزين  اً لتر  152متوسط استيالك السيارة من مادة زيت الغاز شيريًا 

الواحدة  األسرةفتستخدم كوقود لمسيارات المنزلية بشكل كبير وقد بمغ متوسط استيالك 
ريًا أما استخدام البنزين كوقود لتشغيل المولدات شي اً لتر  252من مادة البنزين 

شيريًا ؛ وذلك لتراجع استخدام ىذه  اً لتر  65-52المنزلية فقد بمغ متوسط استيالكيا 
 . (1)المولدات نتيجة االعتماد عمى المولدات الكبيرة التي تعمل بمادة زيت الغاز

مكة لألغراض المنزلية في كمية المنتجات النفطية المستي األسرةويؤثر حجم        
وكذلك  أفراد 9في المحافظة  2212لعام  األسرةوبشكل عام فقد بمغ متوسط حجم 

 األسرةارتفاع دخل  أن إذفي كمية المنتجات النفطية المستيمكة  األسرةيؤثر دخل 
مولدات  إلىالكيربائية التي تحتاج  واألجيزةتقبل عمى اقتناء السيارة  األسرةيجعل 

فقد بمغ متوسط  األسرةحدث ارتفاع ممموس في دخل  2223فبعد عام  إلدارتيا .
وقد شجع ىذا  دينار شيريًا . ألف 765 األنبارفي محافظة  2212لعام  األسرةدخل 
في استيالك الوقود من  اً مؤثر  الكيربائية التي تكون عامالً  األجيزةعمى اقتناء  األسر

                                                           

 ستمارة االستبٌان الخاصة بالرسالة .( ا3)
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الكيرباء التي يستحصل عمييا من المولدات التي تستيمك الوقود  إلىخالل حاجتيا 
 (1)بمادة زيت الغاز . المتمثل

الدائرة المسؤولة  األنبارتعد شركة توزيع المنتجات النفطية فرع  -: اإلدارة -2-8
وتتكون ىذه المؤسسة من عدة  األنبارعن توزيع المنتجات النفطية في محافظة 

المنتجات  إيصالتابعة ليا تقوم بتنسيق الجيود فيما بينيا من اجل ضمان  أقسام
ومرنة إال أن ما يؤخذ عمى عمل الشركة في المواطنين بصورة سمسة  إلىالنفطية 

نوعية المنتجات المسوقة في  رداءةعممية نقل وتسويق المنتجات النفطية ىو 
ن ىذه المنتجات متوفرة لدى النوعيات الجيدة م أنالمحطات الحكومية بينما نجد 

ىذه المحطات  إلىالمجوء  إلىوبأسعار مرتفعة مما يؤدي بالمواطن  األىميةالمحطات 
 طمبًا لمنوعيات الجيدة من ىذه المنتجات .

النقل عن التطور  أنماطيعبر التنوع في  -ط نقل المنتجات النفطية :نم -2-9
النقل فيما بينيا من حيث المرونة  أنماطاالقتصادي لممنطقة . حيث تختمف 

كمما تطورت وسائل النقل كمما ساعد ذلك  أن إذ. واختصار المسافة وعامل الزمن 
نقل المنتجات النفطية  أن إلى اإلشارةعمى تقصير المسافة واختصار الزمن وتجدر 

والسكك الحديد  كاألنابيبكان يتم باالعتماد عمى وسائل نقل متنوعة  2223قبل عام 
ناقل لممنتجات  بأنبوبفضاًل عن السيارات الحوضية حيث كانت المحافظة ترتبط 

لحق بو التدمير والتخريب  األنبوبمن مستودع الكرخ المركزي . إال أن ىذا النفطية 
السكك الحديد كانت تستخدم في نقل  أن. كما  2223بعد احتالل العراق عام 

 األنبارالشعيبة في البصرة ويتم تفريغيا في مستودع  المنتجات النفطية من مصافي
النفطية من  المنتجاتالرئيسي في الرمادي بينما تستخدم السيارات الحوضية في نقل 

فقد  2223والنواحي أما بعد عام  ألقضيةامحطات تعبئة الوقود في  إلىالمستودع 
                                                           

 . 3333دائرة اإلحصاء ، شعبة تخطٌط األنبار ، تقرٌر الترقٌم والحصر لعام  (3)
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و  باألنابيبالنقل  أناقتصر نقل المنتجات النفطية عمى السيارات الحوضية وال شك 
نقل  أنحيث من الناحية االقتصادية  األفضلأمانًا كما أنو  أكثرالسكك الحديد ىو 
وقت  بأسرعالمنتجات  إيصالوالسكك الحديد يعمل عمى  باألنابيبالمنتجات النفطية 

أمانًا من السيارات الحوضية التي يكون سيرىا في الطرق  أكثروبأقل كمفة كما أنو 
 طرًا عمى السالمة العامة .المزدحمة خ

كما أن سير السيارات الحوضية يعترضو الكثير من العوائق المتمثمة       
 2223بعد عام  األمنيالتي ىي وليدة الظرف  والحواجز الكونكريتية، بالسيطرات 
 تأخير وصول المنتجات النفطية . إلىمما يؤدي 

تتواجد في  -رسمية :الغير ع المنتجات النفطية في المنافذ بي -2-10
والحكومية  األىميةمنافذ تسويقية لممنتجات النفطية تتمثل بالمحطات  األنبارمحافظة 

 إفرازاتكأحد من المنافذ الذي ظير  اً ثالث اً إال أن ىناك نوع األنبارفرع التابعة لشركة 
حيث ظيرت المنافذ العشوائية التي انتشرت بشكل  2223ما بعد عام  األمنيالوضع 

الشوارع أماكن ليا وىذه المنافذ التي تسمى بالمحطات ىي  أرصفةكبير واتخذت من 
الطرق وىي تفتقر ألبسط  أرصفةمن الفوالذ التي توضع عمى  أحواضعبارة عن 

فيي مبعثرة بطريقة  ال من حيث السعة وال من حيث الموقعالمحطات  إنشاءضوابط 
عمى نقل وتسويق المنتجات النفطية من خالل تأثيرىا عمى  آثارىاعشوائية وتركت 

ىذه المحطات تحصل عمى المنتجات النفطية من المنافذ  أنحصة المواطنين حيث 
مرتفعة عمى المواطنين  بأسعاروتقوم ببيع المنتجات النفطية  واألىميةالحكومية 

خاصة وأن نوعية المنتجات في ىذه  ليذه المنتجات . مستغمة حاجتيم الممحة
      المحطات ىي أكثر جودة من المنتجات الموجودة في المنافذ الرسمية .
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 لثالفصل الثا

واقع نقل وتسويق املنتجات 
 األنبارالنفطية يف حمافظة 
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 تمهيد :

ويتم توزيع المنتجات النفطية في محافظة األنبار من خالل شركة توزيع       
المنتجات النفطية / فرع األنبار ومركزىا في قضاء الرمادي مركز المحافظة وليا 
شعب موزعة عمى أقضية ونواحي المحافظة تتولى مسؤولية توزيع المنتجات النفطية 

أما  0222ن فرع األنبار تأسس عام في أقضية ونواحي المحافظة جدير بالذكر أ
قبل ىذا التاريخ فكان مكاتب مالحظات موزعة عمى المحافظة وتشرف عمييا إداريا 

 شركة توزيع المنتجات النفطية ش.ع في بغداد .

تحديد حصة  إن -:من المنتجات النفطية  األنبارحصة محافظة  -3-1
الكمية المنتجة من المصافي  أساسمن المنتجات النفطية يكون عمى  األنبارمحافظة 

تعتمدىا الوزارة ، وتقوم وزارة  أسسفي عموم العراق مقسمة عمى المحافظات وفق 
النفط من خالل شركة توزيع المنتجات النفطية شركة نفط العراق ش.ع تقوم بتسويق 
المنتجات النفطية لممحافظات حيث إن لكل محافظة حصتيا من المنتجات النفطية 

 لثانوية .الرئيسية وا

تشتمل المنتجات  -: ةحصة المحافظة من المنتجات الرئيس -3-1-1
 األنباروزيت الغاز وتستمم محافظة  األبيضالرئيسية عمى البنزين والنفط 

/ اليوم من مادة زيت الغاز ومميون لتر /اليوم من البنزين و اً لتر  00022222
-0226 لألعواموىذه الكميات ىي المقررة  األبيض/ اليوم من النفط  اً لتر  203222

وىذه الكميات غير ثابتة فيي متغيرة فقد تزداد أو تنخفض قمياًل  0202-0200
بحسب اختالف الكميات المنتجة من المصافي وبحسب اختالف الطمب عمى ىذه 

، ولكن بصورة عامة فأن ىذه الكميات ال تتناسب  (0)وأخرالمنتجات ما بين فصل 
فقبل ىذا  0220خاصة بعد عام  األنبارمى ىذه المنتجات في محافظة مع الطمب ع

                                                           

 ( شركة توزيع المنتجات النفطية / فرع األنبار ، بيانات غير منشورة .1)
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وتفيض عن الحاجة مما التاريخ كانت الكميات المجيزة لممحافظة ىي كميات كافية 
فأن الطمب عمى المنتجات النفطية ازداد  0220أما بعد عام خزنيا .  إلىيؤدي 

النفالت األمني الذي بشكل كبير ؛ بسبب الظروف التي مر بيا العراق السيما ا
أعقب االحتالل األمريكي لمعراق الذي أدى إلى انفتاح الحدود ودخول أعداد كبيرة 
من السيارات بشكل غير منتظم مما أدى إلى ارتفاع الطمب عمى الوقود وكذلك 
انقطاع التيار الكيربائي بشكل متكررة أدى بالمواطن إلى االعتماد بشكل رئيسي عمى 

ة لتوفير الطاقة الكيربائية التي يحتاجيا في المنازل مما أدى إلى المولدات األىمي
زيادة الطمب عمى مادة زيت الغاز التي تستخدم كوقود لتشغيل ىذه المولدات لذا نجد 

ا كانت عميو ( أن حصة محافظة األنبار اختمفت عم01) ظة الجدولمن خالل مالح
أن الكميات المجيزة  0220و  0220و  0222في األعوام  فنجد 0220قبل عام 

إال أنيا كانت  0220عمى الرغم من كونيا أقل بقميل من حصـة المحافظة بعد عام 
فقد أصبحت الحصة غير  0220كافية وتسد الحاجة في المحافظة ، أما بعد عام 

أن حجم  كافية عمى الرغم من أنيا نظريًا من خالل مالحظة الجدول ىي أكثر إال
 الـزيادة ال تتناسب مع حجم حاجة المحافظة .
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 ( 01)  جدول
 0200 -0222 لألعوامالرئيسية من المنتجات النفطية  األنبارحصة محافظة 

 زيت الغاز /لتر /لتر األبيضالنفط  البنزين /لتر السنة 
0222 05202000320 4110200060 12400120322 
0220 04104620352 5200666030 0150360001 
0220 00103350420 02300050322 46604060022 
0220 03103230003 01001020544 00003220000 
0221 03306060106 5200004002 00100460232 
0222 03000160220 4220634000 02404640100 
0226 02000200620 02002100122 05500400422 
0202 00103450222 00400220222 01200360222 
0200 05406430642 00000200004 01002210002 
 / بيانات غير منشورة . األنبارشركة توزيع المنتجات النفطية فرع  -المصدر :

تشتمل  -: من المنتجات الثانوية األنبارحصة محافظة  -3-1-2
عمى أنواع مختمفة من الزيوت والشحوم التي تستخدم في المحركات  المنتجات الثانوية

لمنع االحتكاك والتآكل وتستمم محافظة األنبار حصتيا من المنتجات الثانوية عن 
طريق ىيئة توزيع المنطقة الغربية التي تضم فرع األنبار ، صالح الدين ، ديالى ، 

نتجات النفطية في بغداد حيث يتم حيث ترتبط ىذه الييئة بالشركة العامة لتوزيع الم
نقل ىذه المنتجات بالسيارات ليتم إيصاليا إلى مخازن فرع األنبار حيث يوجد في 
فرع األنبار منفذ واحد لخزن وتوزيع المنتجات النفطية الثانوية وتوزيعيا عمى شعب 
الفرع وىو مركز توزيع الرمادي الذي يقوم بتوزيع ىذه المنتجات عمى األقضية 

 أنواع( يبين لنا 02) والجدول نواحي ضمن الرقعة الجغرافية لمحافظة األنبار .وال
حيث تشتمل ىذه  0200لعام  األنباروكميات المنتجات الثانوية الواصمة لمحافظة 
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وقد  بأنواعياالمنتجات عمى زيت المحركات الممتاز الذي يستعمل لمسيارات الصغيرة 
من ىذه المادة وكما مبين في الجدول  0200لعام  األنباربمغت حصة محافظة 

 0سوىو زيت المحركات الديزل  األخر. أما النوع  اً لتر  036222( بمغت 02)
 اإلنشائيةوالذي يستعمل لممحركات الثقيمة والمعدات الكبيرة التي تعمل لدى الشركات 

كالبمدوزرات والحفارات والموريات حيث يكون ىذا النوع أثقل وأكثر لزوجة من زيت 
. أما زيت  اً لتر  002222 األنبارمحافظة المحركات الممتاز وقد بمغت حصة 

وكذلك  0200لعام  اً لتر  03222المحركات السي أويل فقد بمغت حصة المحافظة 
كات السيارات الثقيمة والخفيفة فقد بالنسبة لمادة الييدروليك التي تستخدم في محر 

نوع واحد  األنبار. أما بالنسبة لمشحوم فالمتوفر في مخازن فرع  اً لتر  03222بمغت 
كغم 02ويكون معبأ في عمب كبيرة سعة  LS2م الميثيوم ـمن الشحوم ويسمى شح

لمعمبة الواحدة ، وتستخدم في تشحيم ممحقات المعدات الثقيمة لتحافظ عمييا من 
كل ، وتعمل عمى تسييل حركتيا وديمومة عمميا . وتبمغ الكمية الواصمة لمحافظة التآ

 . 0200عمبة شيريًا لعام  222 -022 األنبار

 ( 02)  جدول
 0200من الزيوت والشحوم لعام  األنبارالكميات المجيزة شيريًا لفرع 

 الكمية / لتر نوع الزيت
 036222 زيت المحركات الممتاز

 002222 0زيت الديزل س
 03222 سي أويل
 03222 الييدروليك

 بيانات غير منشورة .،  األنبارشركة توزيع المنتجات النفطية / فرع  -المصدر :

يعد الغاز السائل من  -: من الغاز السائل األنبارحصة محافظة  -3-1-3
حيث تتعدد استخداماتو في الحياة اليومية المشتقات النفطية الميمة في الحياة اليومية 
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من خالل معامل مستقمة عن  األنبارويسوق الغاز السائل في محافظة لممواطنين . 
.  األنباروتدار من قبل مكتب غاز  األنبارطريق شركة توزيع المنتجات النفطية فرع 

موضح في السائل كما ىو احد عشر معماًل لتعبئة الغاز  األنباروتوجد في محافظة 
وىذه المعامل تستمم الغاز الفل المنقول ( بعضيا حكومي وبعضيا أىمي 03) الجدول

ليا بواسطة مقطورات خاصة بالغاز ويتم استالم حصة المحافظة من الغاز السائل 
من مستودعات التاجي والدورة ومستودعات بيجي ويتم حقن ىذا المنتج في خزانات 

المنافذ التوزيعية التي  إلىكغم وتسميمو معبأ  0002 ثم تعبئتو باسطوانات قياسية سعة
المنافذ ثم توزيعو عمى المواطنين والجية المشرفة  إلىتتبنى نقمو من معامل التعبئة 

 . عمى معامل التعبئة ىي الشركة العامة لتعبئة الغاز
 ( 03)  جدول

  0200حسب الموقع والعائدية األنبارمعامل تعبئة الغاز السائل في محافظة 
 عائديتو الموقع اسم المعمل

 حكومي مدينة الرمادي  معمل تعبئة غاز الرمادي
 أىمي  كم4غرب مدينة الرمادي /  معمل تعبئة غاز ابن الييثم
  أىمي الرمادي منطقة الجرايشي معمل تعبئة غاز الجزيرة
 حكومي مدينة الفموجة معمل تعبئة غاز الفموجة
 أىمي الفموجةمدخل مدينة  معمل تعبئة غاز الصديق
 أىمي ناحية الكرمة معمل تعبئة غاز الكرمة
 أىمي قضاء ىيت معمل تعبئة غاز ىيت
 أىمي قضاء حديثة معمل تعبئة غاز حديثة

 أىمي قضاء القائم معمل تعبئة غاز قضاء القائم
 حكومي قضاء الرطبة معمل تعبئة غاز الرطبة

 أىمي الرطبةقضاء  معمل تعبئة غاز آل ىويش
 حكومي وقضاء عن ومعمل تعبئة غاز عن

 بيانات غير منشورة . ، األنبارشركة توزيع المنتجات النفطية / فرع  -المصدر :
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يتم توزيع  -: األنبارمنافذ توزيع الغاز المعبأ في محافظة  -3-1-3-1
يتمثل بساحات  األولعن طريق نوعين من المنافذ  األنبارالغاز المعبأ في محافظة 

ساحة غاز  15 األنبارالغاز المعبأ والثاني الباعة المتجولين ويتواجد في محافظة 
، وتتوزع ىذه المنافذ  متجوالً  اً بائع 064كما يتواجد  أىميثالثة منيا حكومي والباقي 

يتبين أن قضاء  إذ( 04) حافظة كما ىو مبين في الجدولونواحي الم أقضيةعمى 
كما يوجد  أىميةغاز وجميعيا  ساحة 00يوجد فيو  األنبارالرمادي مركز محافظة 

بائع متجول . أما قضاء الفموجة توجد فيو تسع ساحات لبيع الغاز المعبأ  022فيو 
في بائع متجول . أما  42، ويجود في قضاء الفموجة  أىميواحد حكومي والمتبقي 

ومنفذ واحد حكومي  أىميحات لبيع الغاز اثنان منيا قضاء ىيت فتوجد ثالث سا
ول أما في قضاء ـبائع متج 02وبالنسبة لعدد الباعة المتجولين في قضاء ىيت 

 . متجوالً  اً ( بائع 00و )  أىميلبيع الغاز جميعيا  حديثة يتواجد ثالث ساحات

الباعة  ن منىناك ساحة واحدة وىي حكومية واثنيوفي قضاء الرطبة نجد أن       
المتجولين في حين نجد أن قضائي عنو وراوه ال توجد فييا ساحات لبيع الغاز ، 

 اً بائع 00واعتمد توزيع الغاز فييا عمى الباعة المتجولين ويبمغ عدد الباعة المتجولين 
. وكذلك الحال  في قضاء راوه ومثل ىذا العدد من الباعة في قضاء عنو متجوالً 

 20يعتمد التوزيع عمى الباعة المتجولين الذين بمغ عددىم  إذبالنسبة لقضاء القائم 
 بائع متجول .
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 (  04)  جدول
 األقضيةحسب  األنبارالغاز في محافظة  ساحات

 الباعة المتجولين أعداد المجموع ساحات الغاز القضاء
 أىمية حكومي

 022 00 00 - الرمادي
 42 6 5 0 الفموجة
 02 0 0 0 ىيت
 00 0 0 - حديثة
 0 0 - 0 الرطبة
 00 - - - راوه
 00 - - - عنو
 20 - - - القائم

 شركة توزيع المنتجات النفطية / فرع األنبار ، بيانات غير منشورة . -المصدر : 

اطنين تقوم ىذه المعامل بتعبئة الغاز وتجييزه لممنافذ التي تقوم بتسويقو لممو       
( الذي يبين لنا الكميات المعبئة والمجيزة لممنافذ 05) ومن خالل مالحظة الجدول

بمغت  0226نالحظ أن الكميات المجيزة لعام  0200-0202-0226 لألعوام
اسطوانة في حين كان معدل الطمب  003324اسطوانة وبمعدل شيري  1206552

اسطوانة .  230010اسطوانة وبذلك يكون معدل العجز شيريًا  622222شيريًا 
اسطوانة ومعدل التجييز  1603230فكانت الكميات المجيزة  0202أما في عام 

. أما  156121اسطوانة وبمغ العجز  622222ومعدل الطمب  102213الشيري 
فمم يختمف الوضع كثيرًا فقد بقي معدل العرض اقل من معدل  0200في عام 

اسطوانة  140520وبمعدل شيري  2330002الطمب فقد بمغت الكميات المجيزة 
ونالحظ  105015اسطوانة شيريًا وبمغ العجز  622222وبقي معدل الطمب ثابت 
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العرض يرتق   ل ذلك بقاء الطمب ثابتًا عمى مدى السنوات الثالث في حين لم من خال
 لسد الطمب وبقي ىناك عجز في سد حاجة المواطنين من ىذا المنتج .

 ( 05)  جدول
 0200-0202-0226 لألعوام األنبارفي محافظة  الغازالكميات المجيزة من 

الكميات المجيزة  السنة
 اسطوانة

المعدل الشيري 
لمتجييز العرض / 

 اسطوانة

معدل الطمب 
اسطوانة / 

 شير

العجز اسطوانة / 
 شير

0226 1206552 003324 622222 230010 
0202 1603230 102213 622222 156121 
0200 2330002 140520 622222 105015 

 ر منشورة .ـبيانات غي ، األنبارشركة توزيع المنتجات النفطية / فرع  -المصدر:  

يحتل نشاط النقل في  -: األنبار المنتجات النفطية في محافظةنقل  -3-2
بالغة كونو العنصر الفاعل الذي  أىمية األنبارالمنتجات النفطية فرع شركة توزيع 
المحافظة وكذلك توزيع المنتجات النفطية  إلىالمنتجات النفطية  إيصاليعمل عمى 

 ونواحي المحافظات . أقضيةبين 

كان وراء استخدام مختمف  0220قبل عام  األمنياستقرار الوضع  إنال شك       
المستودعات مثل النقل بالسكك الحديد والنقل  إلىالطرق لنقل المنتجات النفطية 

فنتيجة  0220النقل بالسيارات الحوضية . أما بعد عام  إلى باإلضافة باألنابيب
التي طالت مختمف مفاصل ونتيجة ألعمال السمب والنيب والتخريب  األمنيلمتدىور 

والسكك الحديد واقتصر النقل عمى  باألنابيبالحياة في العراق فقد توقفت طرق النقل 
 (0)المنتجات النفطية لممحافظة . إليصالالسيارات الحوضية 

                                                           

 60 راهيم اآللوسي مدير شركة توزيع المنتجات النفطية ، فرع األنبار مقابلة شخصية مع األستاذ حميد إب (1)
/6/6616 . 
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ىو من انسب طرق  باألنابيبالنقل  إنالشك  -: باألنابيبالنقل  -3-2-1
نقل المنتجات النفطية كونو يتمتع بمزايا عديدة منيا قمة الكمفة االقتصادية والنقل 

عمميات الشحن والتفريغ .  إلىالمستودعات دون الحاجة  إلىالمباشر في المصافي 
ناقل لممنتجات النفطية من مستودع  بأنبوبوقد كانت مستودعات المحافظة ترتبط 

ان ىذا المشروع يؤىل المستودعات لسد حاجة المحافظة من الكرخ المركزي وك
غزو العراق عام  أنذروتو . إال  إلىستيالك المنتجات النفطية حتى عندما يصل اال

الناقل وتوقفو  باألنبوبالتدمير  إلحاق إلى أدىمن تدىور امني  ما نتج عنو 0220
لتجييز محطة  ابيباألنىذا الخط كان ىناك تعاون مع شركة خطوط  إلى باإلضافة

الن محطة تيوان كانت  األنابيببزيت الغاز مباشرة عبر تيوان التابعة لشعبة القائم 
. ولكون  األردن إلىمن اكبر المحطات التي تجيز الصياريج الناقمة لمنفط الخام 

لتابعة لشركة نفط الشمال فان المحطة ىي الوحيدة القريبة من محطة ضخ تيوان ا
ىذا فيما يخص المنتجات النفطية أما .  باألنابيبيدة التي تجيز المحطة الوحىذه 

بالنسبة لنقل النفط الخام إلى المحافظة فقد كان ىناك أنبوب ناقل يقوم بنقل النفط 
 0220أما بعد عام  0220قبل عام  k3الخام إلى مصفى حديثة عند محطة الضخ 

ت بو وىو أنبوب تابع لشركة فقد توقف ىذا األنبوب نتيجة ألعمال التخريب التي لحق
 (0)نفط كركوك .

الطرق التي كانت تستخدميا  إحدىوىي  -النقل بالسكك الحديد : -3-2-2
حيث كانت تستخدم القطار في نقل  0220الشركة لنقل المنتجات النفطية قبل عام 

الجديد  األنباربة في البصرة ويتم التفريغ في مستودع يعشالمنتجات النفطية من ال
 كمستودع رئيسي يجيز محطات تعبئة الوقود .

                                                           

شخصية مع األستاذ يوسف عبد فرحان مدير قسم النقل . شركة توزيع المنتجات النفطية فرع األنبار  مقابلة  (1)
 . 65/6/6616 بتاريخ
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تقوم شركة توزيع المنتجات النفطية  -النقل بالسيارات الحوضية : -3-2-3
 األنبارمستودع  إلىباستخدام السيارات الحوضية لنقل المنتجات النفطية  األنبارفرع 

في منطقة الفالحات وقد كانت ىناك عدة  0202ومستودع العنكور ومشروع  الجديد
ىذه الشركات كانت تنقل  إنشركات ناقمة تابعة لشركة النفط تقوم بيذه الميمة كما 

 المحطات ومن ىذه إلىجات مباشرة من المستودعات بغداد الكرخ والرصافة المنت
فقد  0220مشيور . أما بعد عام ، المجول ، ال الشركات قاطع الصحراء ، الفتيان

والسكك الحديد فاعتمدت الشركة كميًا عمى  األنابيبمثل  األخرىتوقفت وسائل النقل 
السيارات الحوضية . وقد تعاقدت الشركة مع شركة ناقمة لمنفط نتيجة لما تعرض ليا 

ة وتعاقدت الشركة مع شركة فجر الجزير  السمب والنيب . أعمالالشركة من  أسطول
د وبدوره المستودع يجيز ـالجدي األنبارودع ـمست إلىة ـل المنتجات النفطيـقلن

أما ، ة ير وتجيز المحطات الحكومية بواسطة سيارات شركة فجر الجز المحطات . 
  ()تجيز بواسطة سياراتيا الخاصة من المستودع . فيي األىميةات ـالمحط

تضم حركة نقل المنتجات النفطية  -حركة نقل المنتجات النفطية : -3-2-4

حركة النقل الخارجي أي نقل المنتجات من :  األولى، حركتين  األنبارفي محافظة 
 0222مستودعات المحافظة وتضم خطوط ىذه الحركة  إلىخارج حدود المحافظة 

 -ويضم النقل الخارجي ثالثة خطوط ىي :  اً لتر  11222 -00222سيارة سعة 

 رمادي  –. خط بيجي 0

 رمادي  –. خط بصرة 0

 رمادي  –. خط بغداد المطيفية 0
                                                           

() وضية وتقوم شركة المنتجات النفطية بالتعاقد الشركة الناقلة هي الشركة التي تمتلك أسطول من السيارات الح
 معها لنقل المنتجات النفطية من المصافي إلى مستودعات المحافظة . 

 



 الفصل الثالث                                                        05  
 

 

سيارة  42الحركة الداخمية لنقل المنتجات النفطية فيي تضم الثانية : فيي أما      
بتسيير خطوطيا من قضاء الرمادي المركز باتجاه تابعة لشركة فجر الجزيزة تقوم 

 وىذه الخطوط كما يمي : األقضية

 الفموجة ونواحييا  –. رمادي 0

 الرطبة  –. رمادي 0

 القائم –حديثة  –ىيت  –. رمادي 0

  (0)راوه –عنو  –. رمادي 1

 0242وبذلك يكون مجموع السيارات الحوضية التابعة لشركة فجر الجزيزة       
من  أكثر. ومن الممكن نقل  اً لتر  11222 -00222سيارة تتراوح سعتيا ما بين 

. أما عن أوقات ىذه  )*(عممية التبخير إجراءمادة في نفس السيارة ولكن بعد 
 ر المنتجات في المصافي .ي غير منتظمة بل مرتبطة بحسب توفالخطوط في

تمتمك شركة توزيع  -: األنبارتخزين المنتجات النفطية في محافظة  -3-3
يا من تمبية حاجات منافذ طاقات خزنية عالية تمكن األنبارالمنتجات النفطية فرع 

ربما يساوي كمية االستيالك الفعمية  األنبارالتوزيع في حالة زيادة حصة محافظة 
ثالثة مستودعات لمتخزين متقاربة نسبيًا من حيث  األنبارحيث يوجد في محافظة 

الجديد وتبمغ  األنبار( مستودع 06) نية وىمي كما موضحة في الجدولالطاقة الخز 
و  األبيضمن مادة النفط  0م02222من مادة البنزين و  0م02222خزنية طاقتو ال
من مادة زيت الغاز . ويوجد مستودع العنكور في ناحية الحبانية وتبمغ  0م02222

و  األبيضمن مادة النفط  0م0222من مادة البنزين و  0م00222طاقتو الخزنية 
                                                           

 شركة توزيع المنتجات النفطية فرع األنبار قسم النقل . (1)
مادة جديدة بهذه قولة سابقاً ليتم نقل نعملية التبخير هي عملية غسل السيارات الحوضية إلزالة بقايا المادة الم)*( 

 السيارات .
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 0202مستودع مشروع  من مادة زيت الغاز . أما المستودع الثالث فيو 0م0222
 األبيضمن مادة النفط  0م0222من مادة البنزين و  0م0222وتبمغ طاقتو الخزنية 

فاثنان ال تعمل جميعيا  المستودعاتمن مادة زيت الغاز إال أن ىذه  0م0222و 
الجديد الذي يعد  األنباروالمؤىل منيا واحد فقط وىو مستودع منيا متوقفة عن العمل 

المستودعات  إلى وباإلضافةئيسي لخزن المنتجات النفطية . ىو المستودع الر 
في منافذ التوزيع وىي  بأنواعيا طاقات خزن لممنتجات النفطيةالرئيسية فان ىناك 

عمى  أيامتمكن اغمب المنافذ من خزن كميات تغطي وتكفي لمتجييز لمدة ثالثة 
طاقة الخزن ىذه  إنحيث  أخرىمدة أطول في منافذ  إلىفي حالة ممئيا وتزيد  األقل

الحتواء الفائض من الكميات الواردة خاصة  األحيانكانت تستخدم في كثير من 
أما عممية الخزن المعمول  . 0220عندما كان العرض أكبر من الطمب قبل عام 

 0225التي مرت بيا المحافظة قبل عام  األمنيةبيا حاليًا فقد جاءت وليدة الظروف 
عممية نقل المنتجات النفطية بالطريقة المتبعة قبل  حيث كان من الصعب ممارسة

حيث كانت أكثر منافذ التوزيع تجيز مباشرة من المستودعات الرئيسية  0220عام 
 في بغداد وفي صالح الدين .
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 (06) جدول
 األنبارالطاقات الخزنية لممستودعات التابعة لفرع 

لمخزانات / مميون  اإلجماليةالسعة  خزاناتعدد ال نوع المنتوج اسم المستودع
 لتر

  0202مشروع 
 الحبانية

 البنزين 
 األبيضالنفط 

 زيت الغاز 

4 
0 
0 

0202 
0 
102 

 البنزين  مستودع العنكور
  األبيضالنفط 

 زيت الغاز

1 
0 
0 

00 
02 
02 

 البنزين  مستودع الجديد
 األبيضالنفط 

 زيت الغاز

0 
0 
0 

02 
02 
02 

 . األنبارشركة توزيع المنتجات النفطية فرع  -المصدر :

تقوم شركة توزيع  -: األنبارتسويق المنتجات النفطية في محافظة  -3-4
بتسويق المنتجات النفطية من خالل المنافذ التسويقية  األنبارالمنتجات النفطية فرع 

 0200محطة حتى عام  000المنتشرة في مناطق المحافظة وقد بمغ عدد المحطات 
شركة توزيع  إشرافمشيدة وتدار تحت  أىميةمحطة  15محطة حكومية و  04منيا 

 أن. والضوابط المتبعة في تجييز ىذه المنافذ ىو  األنبارالمنتجات النفطية فرع 
% تجيز بو 12% من الكمية الكمية والمتبقي 32تجيز المنافذ الحكومية بنسبة 

 (0). األىميةالمنافذ 

 األنباروىي المنافذ التوزيعية العائدة لفرع  -المحطات الحكومية : -3-4-1
ونواحي  أقضيةعمى  زعةمو  اً منفذ 04وىي  األنبارأي التي تدار من قبل فرع 

                                                           

 . 8/6/6616في فرع األنبار بتاريخ النقل مقابلة شخصية مع المهندس يوسف عبد فرحان رئيس قسم  (1)
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المحطات وعائديتيا  أعداد( الذي يبين 02)محافظة كما ىو مبين في الجدول ال
عدد المحطات الحكومية  أنوتوزيعيا الجغرافي . ومن خالل مالحظة الجدول نجد 

محطة تتواجد في قضاء  10أصل  يبمغ تسع محطات منفي قضاء الرمادي 
محطة ، وفي قضاء  00 أصلمحطات حكومية من  2الرمادي أما قضاء الفموجة 

محطة  00محطة ، أما في قضاء الرطبة  02 أصلالقائم أربع محطات حكومية من 
محطات اثنان منيا  3، وفي قضاء حديثة توجد  محطة 02 أصلحكومية من 

حكومية ، وفي  امني محطات ثالث 4ىيت يوجد وفي قضاء  ، أىميحكومي والباقي 
، أما في قضاء راوه فتوجد  ثالث محطات اثنان حكوميتان وواحدة أىميةقضاء عنو 

 محطة واحدة في مركز القضاء وىي محطة حكومية .

المحطات  أعدادأكثر من  األىميةالمحطات  أعداد أنومن خالل ذلك تبين لنا       
إال أننا  أىمي% 12% حكومي و 32كمية التجييز المعتمدة ىي  أنالحكومية ومع 

في الحصول عمى المنتجات  األىميةاعتمادًا عمى المحطات  أكثرالمواطن  أننجد 
النفطية ؛ وذلك لعدم توفر المنتجات في المحطات الحكومية بصورة مستمرة وكذلك 

لمحسن خاصة مادة ىي من النوع ا األىميةلكون المنتجات المتوفرة في المحطات 
 البنزين .
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 ( 02)  جدول
 األقضيةمحطات توزيع المنتجات النفطية حسب  أعداد

 المجموع أىمي حكومي القضاء
 10 00 6 الرمادي 
 00 04 2 الفموجة
 02 00 1 القائم
 02 1 00 الرطبة
 3 1 0 حديثة
 4 1 0 ىيت
 0 0 0 عنو
 0 - 0 راوه

 بيانات غير منشورة . ، األنبارشركة توزيع المنتجات النفطية / فرع  -المصدر :

ظير ىذا النوع من المحطات في مطمع  -: األهميةالمحطات  -3-4-2
القطاع الخاص في عممية توزيع  إشراك إلىالثمانينات عندما توجيت وزارة النفط 

أو منحيم موافقات لتشييد  لألىاليبعض المنافذ الحكومية كمنافذ من خالل تأجير 
منافذ توزيعية عمى غرار المنافذ الحكومية تدار من قبل المشيد وتخضع لكافة 

 الضوابط والتعميمات التي تعمل بموجبيا المنافذ الحكومية .

في  األىميةالمحطات  أعداد أن( نالحظ 02) ومن خالل مالحظتنا لمجدول      
المحطات الحكومية وىذا يدل عمى مدى نشاط  أعدادىو اكبر من  األنبارمحافظة 

   القطاع الخاص في عممية نقل وتسويق المنتجات النفطية في المحافظة .

والحكومية في محافظة  األهميةالكميات المجهزة لممحطات  -3-4-3
توزيع المنتجات  تقوم شركة -:2012-2010-2002 األعوامخالل  األنبار



 الفصل الثالث                                                        66  
 

والحكومية في المحافظة بمنتجات  األىميةبتجييز المحطات  األنبارالنفطية فرع 
% 32وزيت الغاز والبنزين . وتبمغ نسبة تجييز المحطات الحكومية  األبيضالنفط 

% ومن 12 األىميةتبمغ حصة المحطات من كميات المنتجات النفطية في حين 
( والتي تبين الكميات المجيزة لممحطات 00)( 00( )00) خالل مالحظة الجداول

يتبين لنا مدى  0200-0202-0226 األعوام أشيرخالل والحكومية  األىمية
التفاوت والتذبذب في الكميات المجيزة فالكميات غير ثابتة . فقد بمغ مجموع الكميات 

 -: كاألتي 0226لممحطات الحكومية لعام المجيزة 

وزيت الغاز  5002000222 األبيضوالنفط  اً لتر  0002010022البنزين      
من البنزين و  3000430222تجييزىا فقد بمغ  األىميةأما المحطات  0200030222
من زيت الغاز . وبذلك  اً لتر  1000320222و  األبيضمن النفط  اً لتر  620613022

وزيت  األبيضمن منتجات النفط  األىميةالكميات المجيزة لممحطات  أننالحظ 
اكبر من الكميات المجيزة لممحطات الحكومية أما مادة البنزين فقد كانت ي الغاز ى

 . األىميةحصة المحطات الحكومية اكبر من حصة المحطات 

من مادة  00004300622فقد بمغ تجييز المحطات الحكومية  0202أما عام      
من زيت الغاز أما  01102300222و  األبيض النفطمن  600250222و البنزين 

من البنزين و  اً لتر  02200600222فقد بمغت حصتيا  األىميةالمحطات 
من زيت الغاز وبذلك  اً لتر  4100200222و  األبيضمن النفط  اً لتر  1305110222

فان حصة المحطات الحكومية لمادتي البنزين وزيت الغاز كانت اكبر من حصة 
عن  األبيضبحصة النفط  األىميةات ـــطوقت المحـــفيما تف األىميةالمحطات 

 المحطات الحكومية .
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فقد بمغت حصة المحطات الحكومية ارتفاعًا بجميع المواد عن  0200أما عام       
وزيت الغاز حيث  األبيضفقد ارتفعت حصة البنزين والنفط  األىميةحصة المحطات 

بنزين ومادة النفط  اً لتر  01004200222 -: كاألتيبمغت لممحطات الحكومية 
في  اً لتر  02006500222أما مادة زيت الغاز فقد بمغت  اً لتر  3406220222 األبيض

 اً لتر  2205200222بنزين و  اً لتر  0003260222 األىميةحين كانت حصة المحطات 
 من زيت الغاز . اً لتر  64400020222نفط ابيض و 

 ( 00)  جدول
من منتجات ) البنزين ، والنفط  األنبارفي محافظة  واألىميةالكميات المجيزة لممحطات الحكومية 
 ( 0226، زيت الغاز لعام  األبيض

 األىميةالمحطات                                         المحطات الحكومية       
 األبيضالنفط  البنزين / لتر الشير

 / لتر
زيت الغاز 

 /لتر
النفط  البنزين /لتر 

 /لتراألبيض
 الغاززيت 

 0202222 00522222 3102222 0042222 5002222 6602222 كانون الثاني
 0022222 6422222 3262222 0042222 2042222 5252222 شباط
 0222222 02042222 4602222 0022222 4012222 5222222 آذار

 0602222 6362222 4202222 0023222 2000222 4203222 نيسان
 0032222 - 423222 0452222 0262222 6062222 مايس
 0052222 5231222 2202222 0216222 4360222 00230222 حزيران
 2002222 4001222 1112222 0452222 4505222 00000222 تموز
 1322222 3041222 2022222 0622222 3026222 00110222 آب

 1002222 2454222 11022222 0432222 2520222 02040222 أيمول
 1622222 3111222 2132222 0042222 3062222 02322222 تشرين أول

 1652222 4542222 2302222 0040222 02222222 5502222 ثاني تشرين
 1402222 1431222 1202222 0542222 02652222 5202222 كانون أول
 10032222 62613222 30043222 02003222 50200222 002010222 المجموع

 شركة توزيع المنتجات النفطية / فرع األنبار ، بيانات غير منشورة . -المصدر :
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 ( 00)  جدول
من منتجات ) البنزين ، والنفط  األنبارفي محافظة  واألىميةالكميات المجيزة لممحطات الحكومية 
 ( 0202، زيت الغاز لعام  األبيض

 األىميةالمحطات الحكومية                                       المحطات         
 األبيضالنفط  البنزين / لتر الشير

 / لتر
زيت الغاز 

 /لتر
النفط  البنزين /لتر 

 /لتراألبيض
 زيت الغاز

 1102222 1524222 4012222 00603222 6210222 02232222 كانون الثاني
 2022222 2331222 4302222 00100222 6222222 6042122 شباط
 0452222 0664222 3402222 02102222 3300222 6540222 آذار

 3512222 3425222 6002222 00602222 5040222 02622222 نيسان
 6012222 0522222 02142222 02233222 0500222 6405222 مايس
 3542222 2260222 6362222 00522222 5522222 02142222 حزيران
 4062222 1310222 00032222 00542222 6022222 00402222 تموز
 6022222 0050222 02032222 00623222 1120222 00031222 آب

 3062222 0064222 5422222 00232222 4200222 561222 أيمول
 2202222 0544222 4442222 00612222 3122222 5122222 تشرين أول

 3022222 0234222 02002222 02042222 00253222 5042222 ثاني تشرين
 0000222 0630222 3105222 02200222 5416222 02002222 كانون أول
 41020222 13511222 022060222 011230222 6025222 000430622 المجموع

 بيانات غير منشورة . ، األنبارشركة توزيع المنتجات النفطية / فرع  -المصدر :
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 ( 00)  جدول
من منتجات ) البنزين ، والنفط  األنبارفي محافظة  واألىميةالكميات المجيزة لممحطات الحكومية 
 ( 0200، زيت الغاز لعام  األبيض

 األىميةالمحطات الحكومية                                       المحطات         
 األبيضالنفط  البنزين / لتر الشير

 / لتر
زيت الغاز 

 /لتر
النفط  البنزين /لتر 

 /لتراألبيض
 زيت الغاز

 0202222 0024222 1562222 622222 5462222 6042222 كانون الثاني
 0402222 0534222 4442222 02232222 5102222 6222222 شباط
 3002222 0264222 6322222 6623222 1302222 6632222 آذار

 5042222 0402222 00102222 00652222 0202222 00220222 نيسان
 6062222 3030222 00202222 03020222 3632222 00002222 مايس
 00122222 3410222 00322222 02012222 1232222 00502222 حزيران
 6102222 0104222 02202222 01103222 0542222 00300222 تموز
 3452222 1201222 4352222 00262222 0202222 00536222 آب

 4302222 1064222 5511222 00205222 0632222 00222222 أيمول
 00402222 2450222 00222222 04462222 2022222 00002222 تشرين أول

 00012222 3225222 00332222 00400222 4232222 00002222 ثاني تشرين
 6062222 4010222 00202222 02020222 512222 00621222 كانون أول
 64402222 22520222 00326222 020650222 34622222 010420222 المجموع

 شركة توزيع المنتجات النفطية / فرع األنبار ، بيانات غير منشورة . -المصدر :

لقد خمقت الفجوة الحاصمة بين العرض  -: رسميةالغير المنافذ  -3-4-4
السوق السوداء وممارسة بيع المنتجات النفطية من  النتشاروالطمب جوًا مناسبًا 

مجااًل ليا وتشكل خطرًا من والشوارع  األرصفةخالل منافذ غير رسمية تأخذ من 
لعدم خضوعيا لمسيطرة النوعية وىي تأتي من مصادر  إضافةناحية السالمة العامة 

ة الفعمية الفجوة وتفاقم الحاج الستمرارعديدة من خارج وداخل المحافظة ونتيجة 
فكرة توزيع المنتجات من خالل منافذ  األخيرة اآلونةلممنتجات النفطية ظيرت في 
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بالتنسيق مع ىيئات االستثمار وكان رأي وزارة  أىميةشركات  األمرتبنتيا في بداية 
وان يستورد  األصوليةضوابط تسجيل الشركات  إلىتخضع ىذه الشركات  أنالنفط 

خضاعلنفط ، المنتوج بترخيص من وزارة ا الضوابط المتبعة في  إلىىذه المنافسة  وا 
بيئية إال أن غياب التنسيق بين وزارة النفط من ناحية السالمة العامة والشروط ال

الرسمي ووزعت  إطارىاىيئات االستثمار ووزارة النفط جعل ىذه الفكرة تخرج عن 
السالمة العامة من المحافظة ، ولم تخضع ألبسط شروط مختمفة  أماكنالمنافذ في 
ولم يحدد سعرىا رسميًا ولم تعرف عائديتيا . لمفحص النوعي  تخضعوالبيئية ولم 

الشوارع  أرصفةالمنافذ العشوائية منتشرة عمى  أنظاىرة طبيعية حيث نجد  وأصبحت
 دون حسيب أو رقيب ، وتشكل مظيرًا غير حضاري في المحافظة .
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 األنبارالتوزيع الجغرافي لمحطات توزيع المنتجات النفطية في محافظة 
 تمهيد :

التوزيع الجغرافي لمحطات توزيع المنتجات النفطية في يتناول ىذا الفصل       
مي ومن حيث البيئة ريف ، من حيث العائدية حكومي وأى المحافظة بحسب األقضية

وحضر . وتم توضيح ىذا التوزيع عمى الخرائط لبيان مواقع ىذه المحطات في كل 
  قضاء .

التوزيع الجغرافي  إنالشك  -:توزيع محطات المنتجات النفطية  -4-1
لمحطات توزيع المنتجات النفطية يخضع العتبارات مكانية متنوعة ، لذلك تباينت 

 من ىذه المحطات وتباين توزيعيا عمى مستوى المحافظة . األقضيةحصة 
محطة توزيع المنتجات  إنشاءالمعيار المعتمد في  أن إلى اإلشارةوتجدر      

 (1)نسمة . ألفون ( خمسة وثالث 00888النفطية ىو ) 
تصل ( نسمة فان الحاجة  1500007)  األنبارعدد سكان محافظة  أنوبما      
 محطة . 54 إلى

ممكية ىذه المحطات قد تكون حكومية أو أىمية فالحكومية  أنومن المعموم       
فتدار من قبل القطاع الخاص باعتبارىا  األىميةأما ،  األنبارتدار من قبل فرع 

ية من وزارة النفط وفق لمحصول عمى الموافقات األصول أصحابيامشيدة من قبل 
 -اآلتية :الشروط 

، وأن  األقلعمى  اإلعداديةعمى شيادة  أن يكون المشيد عراقيًا ، وحاصالً  .1
المحطة بنفسو ولديو القدرة المالية عمى إنشاء المحطة وفق  إدارةيتولى 

التصاميم والمواصفات الحديثة المعمول بيا ، ويتعيد بتأمين كافة الخدمات 
 الرئيسة .

المراد إنشاء المحطة والساحة عمييا عمى الشارع  األرض أن تكون قطعة .4
م أما 08، وأن ال تقل الواجية عن  4م4888الرئيس ، وال تقل مساحتيا عن 

                                                           

 .، بيانات غير منشورة شركة توزيع المنتجات النفطية / فرع االنبار  (1)
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، أما  4م4588عمى الطرق الخارجية فيجب أن تكون مساحتيا ال تقل عن 
، أما ساحات الغاز أو النفط  4م1888بالنسبة لساحات النفط والغاز فتكون 

 . 4م088ون المساحة المطموبة ال تقل عن المنفردة فتك
المراد إنشاء المحطة أو الساحة عمييا مالئمة من  األرضأن تكون تضاريس  .0

، وأن تبتعد عن منتصف الطرق الرئيسة بمسافة  واألبعادناحية المناسيب 
م كمحرم طريق ، أما داخل المدن فتكون المسافة عن منتصف الطريق 90
 م .08

ة المراد إنشاء المحطة أو الساحة عمييا كافة الشروط أن تتوفر في القطع .5
البيئية المطموبة وتعميمات السالمة ، وعمى المشيد استحصال موافقة كافة 
الدوائر ذات العالقة ) الكيرباء ، السكك ، البيئة ، التخطيط العمراني ، 
خطوط األنابيب ، الدفاع المدني ، المرور ، الطرق والجسور ، االتصاالت ، 

 اآلثار ، مجمس المحافظة ، المجمس البمدي ( .
كم عمى نفس الجانب من 10أن تكون أدنى مسافة بين محطة وأخرى  .0

م ( داخل حدود بمديات 908الطريق الخارجي ، وأن ال تقل عن ) 
( كم داخـل حـدود 0( كم داخـل حـدود القضاء ، و)4المحافظات ، و )

ريق المرور السريع فأنيا تخضع الناحيـة . أما بالنسبة لممسافات عمى ط
  (1)لمتعميمات والضوابط المقررة .

توجد في  -: األقضيةتوزيع محطات المنتجات النفطية بحسب  -4-1-1
( محطة لتوزيع المنتجات النفطية وىي موزعة عمى الرقعة 141) األنبارمحافظة 

وىي  4كم100400 األنبارحيث تبمغ مساحة محافظة  األنبارالجغرافية لمحافظة 
 األنباروتقسم محافظة  4كم 500455% من مساحة العراق البالغة 01تشكل نسبة 

وعدد السكان  األقضية( يبين مساحة 45تتبعيا نواحي والجدول ) أقضيةثمانية  إلى

                                                           

 ( شركة توزيع المنتجات النفطية / فرع االنبار .1)
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لمحافظة  اإلدارية( تبين التقسيمات 0) المحطات في كل قضاء والخارطة وعدد
 . 4814لعام  األنبار

 (0خارطة )
 4814لعام  خريطة التقسيمات اإلدارية في محافظة األنبار

لسنة  1888888: 1وزارة الري ، الييئة العامة لممساحة ، خريطة محافظة األنبار اإلدارية مقياس  -المصدر :
4888 . 

 

 

 

 
                          

   ج ه                    

         أل  ن   

   هاش   

         

  حافظ  
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 ( 45جدول ) 
 4814لعام  األقضيةوعدد السكان ومحطات المنتجات النفطية بحسب  األقضيةمساحة 

 نسبة المحطات من محطات المحافظة % عدد المحطات السكان 4المساحة كم القضاء
 00 54 571988 0050 الرمادي 
 42 04 042021 5480 الفموجة
 14 10 108152 0040 القائم

 14 10 07888 70550 الرطبة
 0 2 09417 0255 حديثة
 2 9 154000 0000 ىيت
 1 1 17902 0292 راوه
 0 0 42124 0079 عنو

 %188 141 1500007 100400 المجموع
األنبار ، حصر  إحصاءالسكاني . مديرية  اإلحصاء. جميورية العراق ، وزارة التخطيط ، مديرية 1 -المصدر:

 . 4811وترقيم 
 النفط ، شركة المنتجات النفطية ، فرع األنبار ، بيانات غير منشورة .. جميورية العراق ، وزارة  4

 

 األكبرقضاء الرطبة يحتل الجزء  أن( نجد  45)  ومن خالل مالحظة لجدول      
. ويأتي قضاء القائم بالمرتبة  4كم70550من مساحة المحافظة حيث تبمغ مساحتو 

أما قضاء  4كم0040الثانية من حيث المساحة التي يشغميا حيث تبمغ مساحتو 
الرمادي الذي ىو مركز المحافظة فيأتي بالمركز الثالث من حيث المساحة حيث 

في  4كم0000بمساحة  الرابعةويأتي قضاء ىيت بالمرتبة  4كم 0050تبمغ مساحتو 
لقضاء  4كم0292راوه وعنو بالمرتبة الخامسة والسادسة بمساحة  حين جاء قضاءا

لقضاء عنو ويحتل قضاء الفموجة المرتبة السابعة من  4كم 0079راوه ومساحة 
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في حين جاء قضاء حديثة بالمرتبة  4كم 5480حيث المساحة حيث تبمغ مساحتو 
  (1). 4كم 0255الثامنة بمساحة 

من  األولىقضاء الفموجة يحتل المرتبة  أنأما من حيث عدد السكان نجد       
حسب نتائج الترقيم  4814حيث عدد السكان حيث يبمغ عدد سكان الفموجة لعام 

نسمة وجاء قضاء الرمادي بالمرتبة الثانية حيث بمغ عدد سكانو  042021والحصر 
 108152بة الثالثة بعدد سكانو البالغ نسمة ويأتي قضاء القائم بالمرت 571988

نسمة  154000نسمة أما قضاء ىيت يأتي بالمرتبة الرابعة حيث يبمغ عدد سكانو 
 أمانسمة  09417أما قضاء حديثة فيأتي بالمرتبة الخامسة حيث يبمغ عدد سكانو 

نسمة أما قضاء  07888قضاء الرطبة فيأتي بالمرتبة السادسة حيث بمغ عدد سكانو 
نسمة وجاء قضاء راوه بالمرتبة  42124جاء بالمرتبة السابعة بعدد سكانو البالغ عنو 

 نسمة . 17902الثامنة بعدد سكانو البالغ 

من حيث  األولقضاء الرمادي يحتل المركز  أن(  45)  ويتبين من الجدول      
% من مجموع محطات 00محطة أي ما يعادل  54عدد المحطات حيث بمغ عددىا 

% 42محطة وتشكل نسبة  04ة . أما قضاء الفموجة فيبمغ عدد محطاتو المحافظ
 10من مجموع محطات المحافظة أما قضاء القائم والرطبة فكل قضاء استحوذ عمى 

% لكل قضاء من مجموع محطات المحافظة . أما قضاء حديثة 14محطة بنسبة 
ضاء في % من مجموع محطات الق0محطات بنسبة  2فقد بمغ عدد المحطات فيو 

% من مجموع 2محطات أي ما يعادل  9حين بمغ عدد المحطات في قضاء ىيت 
% من  8,0محطات القضاء أما قضاء راوه فتوجد فيو محطة واحدة وتشكل نسبة 

                                                           

وزارة لتخطيط الجياز المركزي لإلحصاء وتكنولوجيا المعمومات ، المجموعة االحصائية السنوي لعامي  (1)
 . 19، ص 4880-4882
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% من 4محطات المحافظة . أما قضاء عنو توجد فيو ثالث محطات وتشكل نسبة 
 محطات المحافظة .

،  أهميية بحسب العائدية توزيع محطات المنتجات النفط -4-1-2
ونواحي  أقضيةالمحطات تتوزع عمى  أن( 40)  يتبين من الجدول -:حكومي 

 54توجد فيو  إذالمحافظة ويتواجد اكبر عدد من ىذه المحطات في قضاء الرمادي 
 04وىي تتوزع عمى نواحي القضاء بواقع  أىميةمنيا حكومية والباقي  7محطة 

محطة لمركز القضاء والمناطق التابعة لو وثمان محطات لناحية الحبانية ومحطتان 
تواجد ىذا العدد الكبير من المحطات ناتج عن كون القضاء يمثل  أنلناحية الوفاء 

تركز اقتصادية وخدمية بصورة كثيفة ناتجة عن ال أنشطةمركز المحافظة وتتمثل فيو 
نسمة  571,988بمغ عدد سكان قضاء الرمادي  إذالسكاني الكبير في ىذا القضاء 

تبين التوزيع (  0و ) (  5)  والخارطة 4814بحسب نتائج الحصر والترقيم لعام 
 .الجغرافي لمحطات توزيع المنتجات النفطية في قضاء الرمادي 

 

 

 

 

 

 

 



 الفصل الرابع                                        02   

 

 (5خارطة )
 4814لعام  في قضاء الرمادي ) البنزين ( المنتجات النفطيةالتوزيع الجغرافي لمحطات توزيع 

 -من عمل الباحث اعتمادًا عمى : -المصدر :
. وزارة الموارد المائية ، الييئة العامة لممساحة ، وحدة إنتاج الخرائط ، الوحدة الرقمية ، خريطة محافظة األنبار 1

 . 4889، لسنة  088888: 1الطوبوغرافية ، مقياس 
 ( .40. الجدول )4
 
 
 

 قضاء  

  

  حافظ 

  

  حافظ 

  

 قضاء
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 (0خارطة )
 4814لعام  الرمادي قضاء في(  النفط والغاز) التوزيع الجغرافي لساحات 

 -من عمل الباحث اعتمادًا عمى : -المصدر :
الييئة العامة لممساحة ، وحدة إنتاج الخرائط ، الوحدة الرقمية ، خريطة محافظة األنبار . وزارة الموارد المائية ، 1

 . 4889، لسنة  088888: 1الطوبوغرافية ، مقياس 
 ( .40. الجدول )4

 40منيا حكومية و  0محطة  08أما قضاء الفموجة فبمغ عدد المحطات فيو     
واثنتان حكومية أما ناحية  أىميةتان أىمية تتواجد في مركز القضاء أربع محطات اثن

وناحية الصقالوية توجد فييا ثالث محطات  أىميةمحطات  0العامرية فتوجد فييا 

  

  حافظ 

  

  حافظ 

 قضاء  

 قضاء  
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أىمية أما ناحية الكرمة فتوجد فييا ست محطات واحدة حكومية وخمس محطات 
 ( تبين التوزيع الجغرافي لمحطات الوقود في قضاء الفموجة .2) والخارطة أىمية

 (2خارطة )
 4814لعام  التوزيع الجغرافي لمحطات توزيع المنتجات النفطية في قضاء الفموجة

 -من عمل الباحث اعتمادًا عمى : -المصدر :
. وزارة الموارد المائية ، الييئة العامة لممساحة ، وحدة إنتاج الخرائط ، الوحدة الرقمية ، خريطة محافظة األنبار 1
 . 4889، لسنة  088888: 1لطوبوغرافية ، مقياس ا

 ( .40. الجدول )4

 

 قضاء  

  حافظ 

  حافظ 
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 ( 40)  جدول
 محطات المنتجات النفطية في محافظة األنبار بحسب العائدية

 المجموع % أىمي % حكومي القضاء
 54 90 00 41 7 الرمادي
 04 050 49 102 0 الفموجة
 10 90 11 42 5 القائم

 10 49 0 90 18 الرطبة
 2 22 5 00 4 حديثة
 9 09 5 54 0 ىيت
 0 00 1 22 4 عنو
 1 - - 188 1 راوه

 141 98 00 08 02 المجموع
 ، بيانات غير منشورة .  األنبارمن عمل الباحث باالعتماد عمى شركة توزيع المنتجات النفطية فرع  -المصدر :

محطة أىمية  11محطات حكومية و 5محطة  10أما قضاء القائم فتوجد فيو       
محطة وفي  11موزعة عمى مركز القضاء والنواحي التابعة ويوجد في مركز القضاء 

( تبين التوزيع  9)  العبور محطة واحدة . والخارطةناحية العبيدي محطتان وناحية 
 . الجغرافي لمحطات الوقود في قضاء القائم 
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 (9خارطة )
 4814لعام  التوزيع الجغرافي لمحطات توزيع المنتجات النفطية في قضاء القائم

 -من عمل الباحث اعتمادًا عمى : -المصدر :
الخرائط ، الوحدة الرقمية ، خريطة محافظة األنبار . وزارة الموارد المائية ، الييئة العامة لممساحة ، وحدة إنتاج 1

 . 4889، لسنة  088888: 1الطوبوغرافية ، مقياس 
 ( .40. الجدول )4

 0محطات حكومية و 18محطة  10لقضاء الرطبة فتوجد فيو  إلىأما بالنسبة      
محطات أىمية وعمى الرغم من كون قضاء الرطبة قضاء حدودي ويكون فيو التركز 
السكاني قميل ولكن ىذا القضاء لو أىميتو من خالل وقوعو عمى الطرق الرئيسيـة 

 قضاء

 قضاء  

   ج ه                    

 

  حافظ 



 الفصل الرابع                                        71   

 

ثيفة . لذا ال بد وتمتاز ىذه الطرق بحركة نقمية ك واألردنالتي تربط العراق بسوريا 
ركبات عمى ىذه حركة الم استمرارمن توفر محطات لموقود عمى ىذه الطرق لتأمين 

 ( تبين التوزيع الجغرافي لمحطات الوقود في قضاء الرطبة .0) الطرق والخارطة

 (0خارطة )
 4814لعام  التوزيع الجغرافي لمحطات توزيع المنتجات النفطية في قضاء الرطبة

 -من عمل الباحث اعتمادًا عمى : -المصدر :
. وزارة الموارد المائية ، الييئة العامة لممساحة ، وحدة إنتاج الخرائط ، الوحدة الرقمية ، خريطة محافظة األنبار 1

 . 4889لسنة ،  088888: 1الطوبوغرافية ، مقياس 
 ( .40. الجدول )4

 

   ج ه                    

 قضاء

  حافظ 

                

         

  حافظ 
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محطات لتوزيع المنتجات النفطية اثنتان حكومية  2أما قضاء حديثة فتوجد فيو       
محطات في مركز القضاء ومحطتان في ناحية الحقالنية ومحطة  0أىمية  5و 
( تبين التوزيع الجغرافي لمحطات الوقود في 7) حدة في ناحية بروانو والخارطةوا

 حديثة .قضاء 

 (7خارطة )
 4814لعام  التوزيع الجغرافي لمحطات توزيع المنتجات النفطية في قضاء حديثة

 -من عمل الباحث اعتمادًا عمى : -المصدر :
محافظة األنبار  . وزارة الموارد المائية ، الييئة العامة لممساحة ، وحدة إنتاج الخرائط ، الوحدة الرقمية ، خريطة1

 . 4889، لسنة  088888: 1الطوبوغرافية ، مقياس 
 ( .40. الجدول )4

  حافظ 

 قضاء   

 قضاء   
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أىمية ثالث محطات في مركز  5حكومية و  0محطات  9أما قضاء ىيت توجد    
القضاء ومحطتان في ناحية البغدادي ومحطة في ناحية كبيسة وواحدة في ناحية 

 ود في قضاء ىيت .ـات الوقـرافي لمحطـغوزيع الجـ( تبين الت18) ةـالفرات . والخارط

 (18خارطة )
 4814لعام  التوزيع الجغرافي لمحطات توزيع المنتجات النفطية في قضاء ىيت

 -من عمل الباحث اعتمادًا عمى : -المصدر :
العامة لممساحة ، وحدة إنتاج الخرائط ، الوحدة الرقمية ، خريطة محافظة األنبار  . وزارة الموارد المائية ، الييئة1

 . 4889، لسنة  088888: 1الطوبوغرافية ، مقياس 
 ( .40. الجدول )4

 قضاء   

 قضاء   

 قضاء   

  حافظ 

 قضاء   

 قضاء   
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 حكومية وواحدة أىمية والخارطةأما قضاء عنو فتوجد فيو ثالث محطات اثنتان     
 قضاء عنو . ( تبين التوزيع الجغرافي لمحطات الوقود في11)

 (11خارطة )
 4814لعام  التوزيع الجغرافي لمحطات توزيع المنتجات النفطية في قضاء عنو

 -من عمل الباحث اعتمادًا عمى : -المصدر :
الخرائط ، الوحدة الرقمية ، خريطة محافظة األنبار . وزارة الموارد المائية ، الييئة العامة لممساحة ، وحدة إنتاج 1

 . 4889، لسنة  088888: 1الطوبوغرافية ، مقياس 
  ( .40. الجدول )4

( تبين 14) احدة في مركز القضاء والخارطةأما قضـاء راوه فتوجد فيو محطة و       
 التوزيع الجغرافي لمحطات الوقود في قضاء راوه .

 قضاء   

 قضاء   

 قضاء   

 قضاء   

 قضاء   
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 (14خارطة )
 4814لعام  الجغرافي لمحطات توزيع المنتجات النفطية في قضاء راوهالتوزيع 

 -من عمل الباحث اعتمادًا عمى : -المصدر :
خريطة محافظة األنبار . وزارة الموارد المائية ، الييئة العامة لممساحة ، وحدة إنتاج الخرائط ، الوحدة الرقمية ، 1

 . 4889، لسنة  088888: 1الطوبوغرافية ، مقياس 
 ( .40. الجدول )4
 

بحسب التوزيع الجغرافي لمحطات توزيع المنتجات النفطية  -4-1-3
يختمف توزيع محطات المنتجات النفطية داخل المحافظة بين الحضر  -البيئة :

 قضاء   

 قضاء   

 قضاء   

  حافظ       

  حافظ   
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رق ـــــعمى الط أواف ـــــات في األريـــــدن ومحطــــــل المــــــات داخـــــاك محطــــريف فينـــــــوال
 ( 42) دولــــــة الجـــــــمالحظـــــــــن خالل ف . فمـــــريـــع ضمن الــــة التي تقـــــارجيـــــالخ

 (42)جدول 
) حضر ، ريف ( بحسب األقضية لعام محافظة األنبار  محطات توزيع المنتجات النفطية في

4814 

داخل المدن  القضاء ت
 )حضر(

خارج المدن  %
 )ريف(

 % المجموع %

 188 54 92 04 45 18 الرمادي 1
 188 04 90 40 44 9 الفموجة 4
 188 10 08 14 48 0 القائم 0
 188 10 90 11 49 5 الرطبة 5
 188 2 00 4 29 5 حديثة 0
 188 9 09 5 50 0 ىيت 2
 188 1 - - 188 1 راوة 9
 188 0 00 1 29 4 عنة 0
 188 141 94 09 40 05 المجموع 

النفطية فرع األنبار بيانات غير  تمن عمل الباحث باالعتماد عمى بيانات شركة توزيع المنتجا -المصدر:
 منشورة .

% 45ما يعادل  أيمحطة داخل المدينة  18 فيوالرمادي توجد اء ـظ أن قضـنالح
% من محطات 92بنسبة  أيمحطة  04في الريف فتوجد  أمامن محطات القضاء 

% من 44محطات داخل المدينة وتمثل نسبة  9القضاء . أما قضاء الفموجة فتوجد 
% من 90محطة أي ما يعادل  40محطات القضاء في حين استحوذ الريف عمى 

 0مجموع محطات القضاء. أما قضاء القائم فقد بمغ عدد المحطات داخل المدينة 
 14 محطاتو%من محطات القضاء أما الريف فقد بمغ عدد 48نسبة  أيت محطا
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% من مجموع محطات القضاء وفي قضاء الرطبة بمغ عدد 08محطة بنسبو 
% من محطات القضاء أما الريف فقد 49محطات بنسبة  5المحطات في المدينة 

% من محطات القضاء.وفي 90ما يعادل  أيمحطة  11 فيوبمغ عدد المحطات 
% من 29محطات وىي تشكل نسبة  5ء حديثة بمغ عدد المحطات في المدينة قضا

% من 00في الريف نجد محطتان وىي تشكل  أماعدد المحطات في القضاء 
محطات وتشكل نسبة  0قضاء ىيت ففي المدينة توجد  أمامحطات القضاء . 

% من 09محطات وتعادل  5 فيوالريف فتوجد  أما%من محطات القضاء 50
محطة واحد داخل مركز القضاء .  فيوفتوجد  القضاء . وبالنسبة لقضاء راوه طاتمح
محطات اثنان منيا داخل المدينة وتعادل نسبة  ثالثقضاء عنة فتوجد فيو  أما
% من مجموع محطات 00المحطة الثالثة فتوجد في الريف وتعادل  أما% 29

 القضاء .

يوجد في محافظة  -توزيع ساحات النفط والغاز في المحافظة: 4-1-4
من ىذه الساحات حكومية وتقع أحداىما ساحة لتوزيع النفط والغاز ثالث  59األنبار 

في مركز قضاء الفموجة والثانية في مركز قضاء ىيت أما الثالثة تقع في مركز 
الرمادي  ةيقضاء الرطبة أما الباقي فيي محطات أىمية مشيدة وىي موزعة بين أقض

ط والغاز وفي ساحة لمنف 04وحديثة حيث تقع في قضاء الرمادي  وىيت والفموجة
ساحات أما قضاء ىيت توجد فيو ساحتان أىميتان باإلضافة إلى  قضاء الفموجة ثمان

الساحة الحكومية األنفة الذكر كما يوجد في قضاء حديثة ثالث ساحات لبيع النفط 
د فيو ساحات لبيع النفط فال توج قضاء القائم وقضاء عنة وقضاء راوهوالغاز أما 

 المتجولين . عمى الباعة في ىذه األقضية توالغاز ويعتمد بيع ىذه المنتجا
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 -:2112من المنتجات النفطية لعام  لألقضيةالكميات المجهزة -4-2
مستودعات المحافظة تقوم شركة منتجات النفطية من المصافي إلى بعد أن يتم نقل ال

النفطية فرع األنبار بتوزيع ىذا المنتجات عمى األقضية وتختمف  تتوزيع المنتجا
حصة من قضاء إلى أخر بحسب اختالف عدد سكان القضاء وبحسب نوع ال

لموقع  إن إذاألنشطة االقتصادية لمقضاء فضاًل عن موقع القضاء بالنسبة لممحافظة 
ء الرمادي من المنتجات النفطية إذ نجد أن قضا القضاء أىمية في تحديد حصتو

قضاء الرطبة كونو  ذلك أىمية خاصة كذلك موقع أعطاهكونو يمثل مركز المحافظة 
 ى ذلك إلى االىتمام بحصة ىذا القضاء من المنتجات النفطية كونوقضاء حدودي أد

 (1)الطرق الدولية في المحافظة. حدودي وتمر بونفذ يمثل 

في األقضية لعام الكميات المجهزة لمحطات المنتجات النفطية  -4-2-1
تقوم شركة توزيع المنتجات النفطية فرع األنبار باحتساب حصة كل  -:2112

قضاء من أقضية المحافظة من المنتجات النفطية عمى أساس عدد السكان وكذلك 
عمى أساس موقع القضاء من المحافظة وأىميتو االقتصادية . وتقوم بتجييز 

حوضية التابعة لمشركة ىذا فيما يخص المحطات في األقضية بواسطة السيارات ال
فتجيز بسياراتيا الخاصة وقد بمغت حصة  المحطات األىمية المحطات الحكومية أما

يت الغاز من المنتجات الرئيسية البنزين ، النفط األبيض، ز  4814األقضية لعام 
 151028980( حيث بمغت حصة قضاء الرمادي 49) وكما موضح في الجدول

من  180500988من مادة النفط األبيض و  50970502لبنزين و من مادة ا اً لتر 
مادة زيت الغاز ويالحظ أن ىذه الحصة ىي اكبر من حصة قضاء الفموجة الذي 
 يزيد عمى قضاء الرمادي من حيث عدد السكان حيث بمغت حصة قضاء الفموجة من 

                                                           

 شركة توزيع المنتجات النفطية ، فرع االنبار. (1)
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 ( 49)  جدول
 4814النفطية لعام الكميات المجيزة ألقضية محافظة األنبار من المنتجات 

 زيت الغاز/ لتر النفط األبيض / لتر البنزين/ لتر القضاء
 180500988 50970502 151028980 الرمادي
 70021955 59088950 90180558 الفموجة
 44124094 18917058 40019020 القائم 
 01202720 5850974 2708428 الرطبة
 18050574 0502888 10279514 حديثة
 19114520 18000194 45525072 ىيت
 2255708 4147285 0020040 عنو
 0004008 718058 4751728 راوه

 من عمل الباحث باالعتماد عمى شركة توزيع المنتجات النفطية فرع األنبار / بيانات غير منشورة . -المصدر :

أما مادة النفط األبيض فقد بمغت حصة قضاء الفموجة  اً لتر  9018055مادة البنزين 
أما قضاء القائم فقد بمغت  اً لتر  70021955ومادة زيت الغاز  اً لتر  59088950

 اً لتر  18917058ومادة النفط األبيض  اً لتر  40019020حصتو من مادة البنزين 
أما قضاء الرطبة فقد بمغت حصتو  اً لتر  44124094أما مادة زيت الغاز فقد بمغت 

 01202720من النفط األبيض و اً لتر  5850974من البنزين و اً لتر  2708428
يمثل  اً حدودي اً من مادة زيت الغاز وجدير بالذكر أن موقع قضاء الرطبة كونو موقع

مع دول الجوار لذا فيو يحتاج إلى كميات إضافية من المنتجات النفطية  اً بري اً معبر 
ة الطمب عمى ىذه المنتجات في المحطات المنتشرة عمى الطرق في ذلك لتغطي

القضاء إذ أن موقع القضاء كان احد العوامل المؤثرة في زيادة استيالك المنتجات 
النفطية وخاصة الوقود . أما بالنسبة لقضاء حديثة فقد كانت حصتو من مادة البنزين 

من  اً لتر  18050574ط األبيض ومن مادة النف اً لتر  0502888و اً لتر  10279514



 الفصل الرابع                                        188   

 

من مادة البنزين  اً لتر  45525072مادة زيت الغاز وبمغت حصة قضاء ىيت 
 19114520من مادة النفط األبيض أما مادة زيت الغاز فقد بمغت  18000194و
من مادة  اً لتر  4751728. وقد بمغت حصة قضاء راوه من المنتجات النفطية  اً لتر 

من مادة زيت  اً لتر  0004008من مادة النفط األبيض و  اً لتر  718058البنزين و 
 0020040من مادة البنزين  4814الغاز . أما قضاء عنو فقد كانت حصتو لعام 

 . 2255708ومن زيت الغاز  اً لتر  4147285ومن النفط األبيض  اً لتر 

 طاقةبوتجدر اإلشارة إلى أن مادة النفط األبيض توزع عمى المواطنين بموجب ال     
التموينية حيث يقوم الوكالء بتوزيع ىذه المادة عمى المواطنين بموجب البطاقة 

 اً لتر  188عمى البطاقة الواحدة وبمعدل مرتين في العام أي  اً لتر  188التموينية وبواقع 
في فصل الشتاء أي تكون حصة األسرة المستممة  اً لتر  188في فصل الصيف و

 (1)ل العام الواحد .من مادة النفط األبيض خال اً لتر  488

يحتل  -: الكميات المجهزة لألقضية من مادة الغاز السائل -4-2-2
مادة ضرورية خاصة  أصبح كونوالغاز السائل مكانة ميمة بين المنتجات النفطية 

لالستخدامات المنزلية . التي تستيمك كميات كبيرة من الغاز السائل . ويوزع الغاز 
تخصص لممحافظة حصة من ىذه المادة  إذكغم 14السائل في اسطوانات سعة 

وتوزع عمى معامل التعبئة المنتشرة في المحافظة لتقوم بتعبئتيا وتجييزىا لمنافذ 
من مادة الغاز  4814عام وقد بمغت حصة المحافظة لاحات . التوزيع المتمثمة بالس

ذه المادة كما مبين اسطوانة وقد بمغت حصة كل قضاء من ى 0224440السائل 
اسطوانة وقضاء  4847728حيث بمغت حصة قضاء الرمادي  (40) في الجدول

اسطوانة  082408اسطوانة أما قضاء القائم فبمغت حصتة  17,05208الفموجة 

                                                           

 شركة توزيع المنتجات النفطية / فرع االنبار ، بيانات غير منشورة . (1)
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اسطوانة وقضاء ىيت  415008اسطوانة وقضاء حديثة  410955الرطبة وقضاء 
 114088اسطوانة وقضاء راوة  150808اسطوانة أما قضاء عنة  000208
 اسطوانة.

 (40) جدول
 .4814من مادة الغاز السائل لعام  لألقضيةالكميات المجيزة 

 الحصة من الغاز السائل/اسطوانة القضاء
 4847728 الرمادي
 1705208 الفموجة
 082408 القائم
 410955 الرطبة
 415008 حديثة
 000208 ىيت
 114088 راوة
 150808 عنة

 0470105 المجموع
/ بيانات غير  األنبارمن عمل الباحث باالعتماد عمى بيانات شركة توزيع المنتجات النفطية فرع  -المصدر :

 . منشورة

 -:2112لعام  األخرىمن المنتجات النفطية  األقضيةحصة  -4-2-3
 األنبارشركة المنتجات النفطية فرع  أن( نالحظ 47) من خالل مالحظة الجدول

وزيت الغاز  األبيضتولي اىتمامًا بالمنتجات الرئيسية فقط المتمثمة بالبنزين والنفط 
بل تركز  األقضيةوال توزع عمى جميع  األىميةالمنتجات الثانوية قميمة  أنبينما نجد 

فمم يكن  األقضيةقضاء عنو أما بقية  وأحياناتوزيعيا عمى قضائي الفموجة والرمادي 
وحتى الكميات المجيزة لقضائي  4814حصة من ىذه المنتجات لعام  أيليا 
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 األقضيةالفموجة والرمادي ىي كميات قميمة وال تكفي لسد حاجة االستيالك في ىذه 
المواطن يعتمد عمى السوق السوداء في  أننية اتضح لنا ومن خالل الدراسة الميدا

الحصول عمى ىذه المنتجات من المحطات العشوائية والمحال التي تختص بتبديل 
دينار لمتر  1088زيت المحركات لمسيارات ويبمغ سعة ىذه المادة في ىذه المجال 

 الواحد .

 ( 47)  جدول
 4814لعام  األقضيةمن المنتجات النفطية الثانوية حسب  لألقضيةالكميات المجيزة 

دىن ممتاز  زيت المحركات اسم القضاء
 لتر

ىيدروليك 
 لتر

سي أويل 
 لتر

دىن بابل 
 عمبة

دىن الرشيد 
 عمبة

 شحم سطل

 092 559 115170 118107 180005 1419098 402900 الرمادي
 - - 5009 - - 00578 0405 الفموجة
 - - 088 - - - - القائم
 - - - - - - - الرطبة
 - - - - - - - حديثة
 - - - - - - - ىيت
 - - - - - - - راوه
 - - - - - 04 1704 عنو

 بيانات غير منشورة . ، األنبارفرع  / شركة توزيع المنتجات النفطية -المصدر :

 -ما يمي : أعالهنستخمص من الجدول 

وبكميات  الرمادي والفموجة. يتركز توزيع المنتجات النفطية الثانوية في قضائي 1
 4814لعام  0من س اً لتر  402900قضاء الرمادي جيز بحصة  أننجد  إذقميمة . 

ومن مادة سي أويل  اً لتر  180005ومن الييدروليك  اً لتر  1419098ومن الدىن 
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عمبة  559من دىن الرشيد عمبة و  115170ومن مادة دىن بابل  اً لتر  118107
 . سطالً  092ومن مادة الشحم 

 اً لتر  0405من مادة زيت المحركات  4814. بمغت حصة قضاء الفموجة لعام 4
 عمبة . 5009ودىن بابل  اً لتر  00578ومن الدىن الممتاز 

لم تحَظ بأي حصة تذكر ما عدا قضاء عنو تم تجييزه  األخرى األقضية. أما بقية 0
من الدىن الممتاز وقضاء القائم تم تجييزه بمادة  اً لتر  04و  0س من اً لتر  1704

عمبة . أما بقية الدىون والشحوم فمم يكن لمقضاء أي حصة منيا .  088دىن بابل 
 . 4814المتبقية أي تجييز من ىذه المنتجات لعام  األقضيةبينما لم تشيد 

الجديد في  األنباريمثل مستودع  -: األقضيةالطاقات الخزنية في  -4-3
المستودع الرئيسي لممحافظة وفيو يتم تخزين  األنبارمنطقة الطاش قرب جامعة 

. كذلك تتواجد في محطات التوزيع  األقضيةالمنتجات النفطية وتوزيعيا عمى 
( يبين الطاقة 08) خزانات خاصة بالمحطات والجدول األقضيةالمنتجات النفطية في 

طاقة  أعمى أنالل مالحظة الجدول يتبين المحافظة ومن خ أقضيةالخزنية في 
تبمغ الطاقة الخزنية لقضاء الرمادي  إذتخزينية تتواجد في قضاء الرمادي 

 .  األبيضمادة النفط من  اً لتر  4448888من مادة البنزين و اً لتر  0029888

أما قضاء الفموجة فتبمغ الطاقة  اً لتر  521188أما مادة زيت الغاز فتبمغ       
 األبيضمادة النفط  4889888من مادة البنزين و  اً لتر  4945888الخزنية 

 1000888مادة زيت الغاز أما قضاء القائم فتبمغ الطاقة الخزنية  اً لتر  4001888و
زيت الغاز أما قضاء  اً لتر  1005888و  األبيضالنفط  اً لتر  1142888بنزين  اً لتر 

 األبيضالنفط  اً لتر  109888بنزين و  اً لتر  0842888مغ الطاقة الخزنية الرطبة فتب
 012088بنزين و  اً لتر  029888زيت الغاز أما قضاء حديثة  اً لتر  5070888و 
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من  اً لتر  040588زيت الغاز أما قضاء ىيت  اً لتر  090888و  األبيضالنفط  اً لتر 
قضاء  أمامن زيت الغاز  اً لتر  975888 األبيضمن النفط  اً لتر  244088البنزين و

 اً لتر  412888و األبيضمن النفط  اً لتر  180888من البنزين و اً لتر  045888عنة 
من النفط  اً لتر  44988من البنزين و  اً لتر  57188قضاء راوه  أمامن زيت الغاز 

 (1)من زيت الغاز. اً لتر  50588و  األبيض
 (08) جدول

 4814لعام  األقضيةالطاقات الخزنية لمحطات المنتجات النفطية في 
 زيت الغاز/ لتر / لتراألبيضالنفط  البنزين/ لتر القضاء

 5,21188 4,448888 0,029888 الرمادي
 4,001888 4,889888 4,945888 الفموجة
 1005888 1142888 1000888 القائم

 5070888 109888 0842888 الرطبة
 090888 012088 029888 حديثة
 975888 244088 040588 ىيت
 412888 180888 045888 عنو
 50588 44988 57188 راوه

 . بيانات غير منشورة ، األنبارفرع / شركة توزيع المنتجات النفطية  -المصدر:

                                                           

 شركة توزيع المنتجات النفطية / فرع االنبار، بيانات غير منشورة . (1)
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  تمهيد :

لمكميات الموزعة في المحافظة من المنتجات  اً كمي تناول ىذا الفصل تحميلً      
النفطية ، ومعرفة الكميات المستيمكة من ىذه المنتجات في مختمف القطاعات 
االقتصادية والخدمية وكذلك القطاع المنزلي الذي يؤثر بشكل كبير في عممية 

المنزلية ، ويتضمن ىذا الفصل  األغراضاستيلك المنتجات النفطية في مختمف 
في  لألسرةمن المنتجات النفطية يقابميا االستيلك الفعمي  األسرةحصة معرفة 

حجم االستيلك المنزلي  إلى، وقد تم استخدام استمارة االستبيان لمتوصل المحافظة 
المحافظة ، وقد كان  أقضية( استمارة عمى  000من ىذه المنتجات إذ تم توزيع ) 

(  5048815المحافظة البالغ ) عدد سكان  إلى( وذلك نسبة  1حجم العينة ) 
 إلىنسمة ، وقد تم توزيع ىذه االستمارات بشكل متباين ما بين قضاء وأخر نسبة 

(  81( استمارة )  30عدد سكان كل قضاء وقد كانت حصة قضاء الرمادي ) 
( استمارة )  30( استمارة لمحضر ، وكذلك قضاء الفموجة )  81استمارة لمريف و ) 

ن القضائين مارة لمحضر ؛ وذلك لكون ىذي( است 81ريف و ) ( استمارة لم 81
(  10يشكلن ثقًل سكانيًا في المحافظة ، أما قضاء القائم والرطبة فقد تم توزيع ) 

( استمارة لمحضر ،  51( استمارة لمريف و )  51استمارة لكل قضاء وىي مقسمة ) 
( استمارة لكل قضاء  00حديثة وىيت وعنو وراوه فقد وزعت فييا )  أقضيةأما 

 موزعة ما بين الريف والحضر .

 أن الشك -: 2112من المنتجات النفطية لعام  األسرةحصة  -5-1
ختمف من قضاء ألخر تبعًا الختلف عدد حصة األقضية في محافظة األنبار ت

حصة األسر  (80و) (88(و)85(و)85السكان والنشاط االقتصادي إذ يبين الجدول)
ويمكن ملحظة التفاوت ما بين حصة األسرة في  5055من المنتجات النفطية لعام 

 اً لتر  508345كل قضاء إذ بمغت حصة األسرة في قضاء الرمادي من مادة البنزين 
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وفي قضاء القائم بمغت  اً لتر  552845أما قضاء الفموجة فقد بمغت حصة األسرة 

قضاء الرطبة بمغت حصة األسرة من مادة ، وفي  اً لتر  5800،3حصة األسرة 
من مادة البنزين ، أما قضاء  اً لتر 585444، وفي قضاء حديثة  اً لتر 505448البنزين 

 والشكل اً لتر  503545و ـاء عنـأما قض اً لتر  584545رة ـغت حصة األسـىيت فقد بم
، أما حصة  5055( يبين حصة األسرة في كل قضاء من مادة البنزين لعام 5)

 34541األسرة من مادة النفط األبيض فقد بمغت حصة األسرة في قضاء الرمادي 
لتر ، وفي قضاء القائم بمغت حصة األسرة من  33841لتر وفي قضاء الفموجة 

ة األسرة من النفط ت حص\لتر ، وفي قضاء الرطبة بمغن 20145النفط األبيض 
، أما قضاء ىيت فبمغت  اً لتر  35545لتر ، وفي قضاء حديثة  45341األبيض 

 . اً لتر  822481لتر وقضاء راوه  25543حصة األسرة من النفط األبيض 

    ـلوالشك اً رـ لت 855ط األبيض ـاء عنو فقد بمغت حصة األسرة من النفـأما قض    
، أما مادة  5055األبيض بحسب األقضية لعام ( يبين حصة األسرة من النفط  5) 

، وفي قضاء  اً لتر  588348زيت الغاز فقد بمغت حصة األسرة في قضاء الرمادي 
في حين بمغت حصة  اً لتر  525848الفموجة بمغت حصة األسرة من زيت الغاز 

، وفي قضاء الرطبة بمغت من زيت الغاز  اً لتر  533543األسرة في قضاء القائم 
لتر وىي أكبر حصة بين جميع األقضية ؛  288442رة من زيت الغاز حصة األس

وذلك بسبب قمة عدد األسر في القضاء ، وكون القضاء ذا موقع حدودي وتمر بو 
الطرق الدولية فستكون حصة كبيرة لتغطية حاجة الحركة الكثيفة لمنقل عمى الطرق 

ة األسرة من مادة زيت الدولية المارة بيذا القضاء أما قضاء حديثة فقد بمغت حص
 5552لتر ، وفي قضـاء ىيت بمغت حصـة األسـرة من زيـت الغـاز  5523الغـاز 

من زيت الغاز ، وفي قضاء  اً لتر  5105لتر ، وفي قضاء راوه بمغت حصة األسرة 
( يبين حصة األسر في محافظة األنبار من زيت  8. والشكل )  اً لتر  531341عنو 
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أنو قد تم االستعانة بمربع كاي لمعرفة درجة االختلف في  . عمماً  5055الغاز لعام 

توزيع ىذه المنتجات عمى األقضية وقد أظير مربع كاي أن ىناك اختلفًا كبيرًا في 
  . توزيع حصة األسر من المنتجات النفطية عمى مستوى األقضية

 ( 85جدول ) 
 5055لعام  األقضيةمن البنزين بحسب  األسرحصة 

 بنزين /لتر األسرةحصة  األسرعدد  الكمية المجيزة من البنزين /لتر القضاء
 5083 14008 505820304 الرمادي 
 552845 25352 34501000 الفموجة
 580043 53355 58453124 القائم

 505448 0443 2540520 الرطبة
 585444 55508 51253055 حديثة
 584545 53350 50020852 ىيت
 554545 5043 5505520 راوه
 503545 8345 1121454 عنو

 5232 534548 554588135 المجموع
/ بيانات غير  األنبارمن عمل الباحث باالعتماد عمى بيانات شركة توزيع المنتجات النفطية فرع  -المصدر :

  . منشورة
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 ( 85جدول ) 

 5055لعام  األقضيةبحسب  األبيضمن النفط  األسرحصة 
 /لتراألبيضالنفط  األسرةحصة   األسرعدد  األبيضالكمية المجيزة من النفط  القضاء

 34541 14008 01358082 الرمادي 
 33841 25352 03400304 الفموجة
 20145 53355 50355100 القائم 
 45341 0443 0008355 الرطبة
 35545 55508 4042000 حديثة
 25543 53350 50418535 ىيت
 82245 5043 550400 راوه
 12845 8345 5555200 عنو

 388 534548 580383585 المجموع
/ بيانات غير  األنبارمن عمل الباحث باالعتماد عمى بيانات شركة توزيع المنتجات النفطية فرع  -المصدر : 

 منشورة .

 ( 88جدول ) 
 5055لعام  األقضيةمن زيت الغاز بحسب  األسرةحصة 

 زيت الغاز/لتر األسرةحصة   األسرعدد  الكمية المجيزة من زيت الغاز  القضاء
 558348 14008 5055520 الرمادي 
 525845 25352 51425300 الفموجة
 533545 53355 55525135 القائم

 288443 0443 85212524 الرطبة
 552348 55508 50108055 حديثة 
 555245 53350 53555024 ىيت 

 510545 5043 8415440 راوه
 531341 8345 2200540 عنو 

 5225 534548 552858400 المجموع
/ بيانات غير  األنبارمن عمل الباحث باالعتماد عمى بيانات شركة توزيع المنتجات النفطية فرع  -المصدر : 

 منشورة .
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 ( 80جدول ) 

 5055بحسب األقضية لعام  السائل حصة األسرة من الغاز
حصة األسرة من الغاز  عدد األسر   الغاز السائلالكمية المجيزة من  القضاء

 السائل/أسطوانة
 0.53 14008 5055520 الرمادي 

 0.50 25352 5580280 الفموجة

 50.. 53355 802510 القائم

 54.. 0443 554300 الرطبة

 453. 55508 550810 حديثة 

 454. 53350 888210 ىيت 

 354. 5043 500010 راوه

 0.54 8345 508010 عنو 

 4.054 534548 1540240 المجموع

من عمل الباحث باالعتماد عمى بيانات شركة توزيع المنتجات النفطية فرع األنبار / بيانات غير  -المصدر : 
 منشورة .

 ( 5شكل ) 
 5055من البنزين لعام  األسرةحصة 

 
 ( . 85) من عمل الباحث باالعتماد عمى الجدول  -المصدر :
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Test Statistics 

 VAR00001 

Chi-Square 9395.928
a
 

df 7 

Asymp. Sig. .000 

ظير مربع أكما  50.023تساوي   (7=1-8)( ودرجة حرية 0.01الجدولية عند مستوى معنوية )   X2ن إ إذ
 (P<0.01) األنبارمحافظة  أقضيةمن البنزين في  األسرعالي في حصص  ن ىناك اختلف معنويأكاي 

 ( 5شكل ) 
 5055لعام  األبيضلتر من النفط  األسرةحصة 

 
 ( . 85من عمل الباحث باالعتماد عمى الجدول )  -المصدر : 
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 VAR00001 

Chi-Square 1393.960
a
 

df 7 

Asymp. Sig. .000 

كما اظير مربع  50.023تساوي   (7=1-8)( ودرجة حرية 0.01الجدولية عند مستوى معنوية )   X2 إن إذ
 األنبارمحافظة  أقضيةفي  األبيضمن النفط  األسرعالي في حصص  ىناك اختلف معنوي أنكاي 

(P<0.01) 

 ( 8شكل ) 
 5055لتر من زيت الغاز لعام  األسرةحصة 

 
 ( . 88من عمل الباحث باالعتماد عمى الجدول )  -المصدر:

Chi-Square 12533.524
a
 

df 7 

Asymp. Sig. .000 

كما اظير مربع  50.023تساوي   (7=1-8)( ودرجة حرية 0.01الجدولية عند مستوى معنوية )   X2 إن إذ
 (P<0.01) األنبارمحافظة  أقضيةمن زيت الغاز في  األسرعالي في حصص  ىناك اختلف معنوي أنكاي 
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في قضاء الرمادي من الغاز السائل  األسرةأن حصة (  80يلحظ من الجدول )    
اسطوانة غاز ، أما  8548بينما بمغت في قضاء الفموجة  5055اسطوانة لعام  81

اسطوانة في حين ترتفع في قضاء  5348في قضاء القائم فقد بمغت  األسرةحصة 
( اسطوانة لكل منيا عمى التوالي  8344،  0045،  0044)  إلىالرطبة وراوه وعنو 

اسطوانة في كل من قضاء حديثة  5444و  54 إلى األسرةفض حصة بينما تنخ
من الغاز السائل في  األسر( يبين حصص  0وىيت عمى التوالي . والشكل ) 

 . 5055لعام  األقضيةبحسب المحافظة 

من اسطوانات  األسروقد أظير مربع كاي بأن ىناك اختلفًا كبيرًا في حصص      
 ة األنبار .محافظ أقضيةالغاز السائل في 

 ( 0شكل ) 
 5055أسطوانة من الغاز السائل لعام  األسرةحصة 

 
 ( . 80من عمل الباحث باالعتماد عمى الجدول )  -المصدر :
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 VAR00001 

Chi-Square 27.914
a
 

Df 7 

Asymp. Sig. .000 

كما اظير مربع  50.023تساوي   (7=1-8)( ودرجة حرية 0.01الجدولية عند مستوى معنوية )   X2 إن إذ
 األنبارمحافظة  أقضيةمن اسطوانات الغاز في  األسرعالي في حصص  ىناك اختلف معنوي أنكاي 

(P<0.01) 

 حسب استخدام المنتجات النفطية لألغراض المنزلية  األسرتوزيع  5-2

( يتبين أن النفط أكثر المنتجات  81)  من خلل الجدولالتدفئة :  5-2-1
النفطية استخدامًا في التدفئة في محافظة األنبار إال أن نسبة استخدامو تختمف من 

تشكل التدفئة النفطية في حضر قضاء الرمادي قضاء ألخر ، ففي قضاء الرمادي 
في حين تشكل التدفئة التي تعتمد عمى الكيرباء % من نوع التدفئة المستخدم 40
% عمى التوالي . أما في ريف قضاء الرمادي فقد 4% و55ز السائل نسبة والغا

% أما 1% أما التدفئة الكيربائية فقد بمغت نسبتيا 35شكمت التدفئة النفطية نسبة 
فقد بمغت قضاء الفموجة  أما% . 4التدفئة باالعتماد عمى الغاز السائل فقد بمغت 

ا التدفئة الكيربائية فقد بمغت نسبتيا % أم44نسبة التدفئة النفطية في حضر القضاء 
% في حين شكمت 41% أما ريف قضاء الفموجة فقد بمغت نسبة التدفئة النفطية 55

% . أما في 3بالغاز السائل فقد بمغت نسبتيا % وكذلك التدفئة 3التدفئة الكيربائية 
ف % أما في ري500قضاء القائم في حضر القضاء فقد شكمت التدفئة النفطية نسبة 

% أما التدفئة بالغاز السائل فقد بمغت 55القضاء فقد بمغت نسبة التدفئة النفطية 
% ، وفيما يخص قضاء الرطبة فقد بمغت نسبة التدفئة النفطية في حضر 4نسبتيا 

% وفي ريف القضاء فقد كان االستخدام مطمقًا 55% أما الكيرباء 44القضاء نسبة 
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ثة فقد بمغت نسبة استخدام التدفئة النفطية في لمتدفئة النفطية وفيما يخص قضاء حدي

أما في ريف القضاء فقد % 1% أما التدفئة الكيربائية فقد بمغت 51حضر القضاء 
% ، أما قضاء ىيت فقد بمغت نسبة التدفئة 500بمغت نسبة استخدام التدفئة النفطية 

ضاء فقد % أما في ريف الق50% والتدفئة الكيربائية 50النفطية في حضر القضاء 
% أما قضاء عنو فقد بمغت 51% والتدفئة الكيربائية 41كانت نسبة التدفئة النفطية 

% وفي ريف القضاء بمغت نسبة 1% أما التدفئة الكيربائية 51التدفئة النفطية 
قضاء راوه فقد بمغت نسبة % وفيما يخص 50% والكيربائية 50التدفئة النفطية 
% كيرباء ، وفي الريف كانت النتيجة 50% و50في حضر القضاء التدفئة النفطية 

% وبصورة عامة يلحظ ارتفاع كبير في 50% والكيربائية 50نفسيا التدفئة النفطية 
نسبة استخدام التدفئة النفطية عمى مستوى المحافظة سواء ريف أو حضر إذ بمغت 

% أما 043فئة الغازية % والتد01نسبة استخدام التدفئة النفطية في حضر المحافظة 
% أما في ريف المحافظة فبمغت نسبة استخدام التدفئة 0التدفئة الكيربائية بمغت 

% 8% في حين بمغت نسبة التدفئة الكيربائية 5% أما التدفئة الغازية 00النفطية 
التدفئة النفطية مرتفعة في المحافظة وىي ومن خلل ما تقدم نلحظ أن نسبة 

% أما 50في المحافظة  اإلجماليةوالحضر وذلك إذ بمغت نسبتيا  متقاربة بين الريف
% أما التدفئة 8لنسبة استخدام الغاز السائل في التدفئة فقد بمغت  اإلجماليةالنسبة 

% ويرجع سبب ارتفاع نسبة استخدام التدفئة النفطية 3الكيربائية فقد بمغت نسبتيا 
لمادة توزع عمى المواطنين بموجب لكونيا عممية أكثر في التدفئة كذلك فأن ىذه ا

أن ىذه المادة  إلىالبطاقة التموينية . أما سبب تدني استخدام الغاز السائل فأنو يعود 
ىي الطبخ والخبز كذلك فأن استخداميا في التدفئة يكون  أخرى أغراضتستخدم في 

. أما  الستيلكياكميات كبيرة من ىذه المادة  إلىغير اقتصادي لكون التدفئة تحتاج 
االنقطاع المتكرر لمتيار  إلىالتدفئة الكيربائية فسبب قمة استخداميا في التدفئة يعود 

الكيربائي وأغمب العوائل التي تستخدم التدفئة الكيربائية ىي عوائل تمتمك مولدات 
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( يبين التفاوت في  1)  التدفئة الكيربائية . والشكل خاصة قادرة عمى إدارة أجيزة

 . األقضيةالتدفئة بين حضر وريف المحافظة بحسب  استخدام أنواع

 ( 81)  جدول
  5055لعام  األنبارمحافظة  أقضيةحسب نوع التدفئة في  األسرتوزيع 

 ضاءقال

 ريف حضر

 كيرباء غاز نفط كيرباء غاز نفط

 5 8 80 0 8 54 الرمادي

 85 الفموجة

 

0 85 5 5 

 51 القائم

  

58 5 

 55 الرطبة 

 

8 51 

 55 حديثة  

 

5 50 

 54 ىيت  

 

5 53 

 

8 

 55 وعن

 

5 54 

 

5 

 54 هراو 

 

5 54 

 

5 

 00 1 081 01 2 081 المجموع

 %2 %1 %33 %3 %1.1 %34 النسبة 

 من عمل الباحث باالعتماد عمى استمارة االستبيان الخاصة بالرسالة . -المصدر : 
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5055حسب نوع التدفئة لعام  األسر( توزيع  1شكل ) 

 
 ( . 81من عمل الباحث باالعتماد عمى الجدول )  -المصدر:

 من خلل ملحظة الجدولاستخدام المنتجات النفطية ألغراض الطبخ :  5-2-2
الحضر فيي  والريف أيتبين أن اسر المحافظة جميعيا سواء كانت في (  82) 

تعتمد عمى الغاز السائل ألغراض الطبخ لذا فأن النسب جاءت متساوية في جميع 
تعتمد اعتمادًا مطمقًا  األسرأقضية المحافظة إذ أظيرت نتائج االستبيان جميعيا بأن 

سيولة استخدام ىذه المادة  إلىعمى مادة الغاز السائل ألغراض الطبخ وىذا يعود 
بين ي (2) لـة المنتجات في عممية الطبخ . والشكـل من بقيد أفضـا إذ تعـونظافتي
 حسب نوع المنتج المستخدم لغرض الطبخ . األسرتوزيع 
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 ( 82)  جدول

 5055حسب نوع الوقود المستخدم في الطبخ لعام  األسرتوزيع 
 ريف حضر القضبء 

 35 35 الرمادي
 35 35 الفلوجة

 25 25 القائم
 25 25 الرطبة
 20 20 حديثة
 20 20 هيت

 20 20 هعن
 20 20 هراو

 25 25 المتوسط
 7.0 7.0 مربع كاي

 دال معنىيب دال معنىيب المعنوية
 من عمل الباحث باالعتماد عمى استمارة االستبيان الخاصة بالرسالة . -المصدر:

 5055حسب نوع الوقود المستخدم لمطبخ لعام  األسر( توزيع  2شكل ) 

 
 (  82من عمل الباحث باالعتماد عمى الجدول )  -المصدر: 
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( نوع استخدام التنور لصنع  83)  يبين الجدول صناعة الخبز المنزلي : -5-2-3

وقد أظير االستبيان بأن ىناك اختلفًا في استخدام الوقود في الخبز في المحافظة 
المحافظة أظير صناعة الخبز بين ريف وحضر المحافظة ففي جميع أقضية 

% في حضر المحافظة أما بالنسبة 500االستبيان بأن نسبة استخدام الغاز السائل 
الخبز أما النسبة % ألغراض 8241فقد كان استخدام الغاز السائل  لريف المحافظة

في الريف فقد كانت لمتنور الحجري إذ بمغت نسبة استخدام التنور الحجري  األكبر
توفر المادة  إلىبب ىذا التفاوت ما بين الحضر والريف % ويعود س2841في الريف 

البديمة لمغاز السائل في الريف وىي الحطب إذ تستفيد العائمة الريفية من جذوع 
. ورغم سيولة المعمرة في صناعة الخبز  األشجاروبعض  واألغصان األشجار

استخدامو ؛  استخدام التنور الكيربائي إال أن العوائل في الريف والمدينة عزفت عن
حسب نوع  األسر( يبين توزيع  3)  ر الكيرباء باستمرار . والشكلبسبب عدم توف

 .  5055التنور في المحافظة لعام 

 (83)جدول 
  5055لعام  األنبارمحافظة  أقضيةحسب نوع التنور في  األسرتوزيع 

 القضبء
 ريف حضر

 كهرببئي طبح غبزي كهرببئي حطب غبزي
 35 الرمادي

  
25 10   

 35 الفلوجة
  

24 11   
 25 القائم

  

4 21   
 25 الرطبة

  
5 20   

 20 حديثة
  

3 17   
 20 هيت

  
5 15   

 20 هعن
  

5 15   
 20 هراو

  
2 18   

 200 المجموع
  

73 127 
 %100 النسبة 

  
36.5% 63.5%   

 بالرسالة .من عمل الباحث باالعتماد عمى استمارة االستبيان الخاصة  -المصدر: 
 



 الفصل اخلامس                                     550   
 (3شكل )

 5055حسب نوع الوقود المستخدم في الخبز لعام  األسرتوزيع 

 
 ( . 83من عمل الباحث باالعتماد عمى الجدول )  -المصدر: 

 األسر( توزيع 84) يوضح الجدول حسب ممكية السيارة ونوع الوقود : -5-2-4
في المحافظة حسب نوع السيارة المستخدمة حيث أظير االستبيان أن سنة استخدام 

% أما نسبة استخدام السيارات 25السيارات التي تعتمد عمى البنزين في الحضر 
% أما نسبة العوائل التي ال تمتمك 5التي تعتمد عمى زيت الغاز كوقود فقد بمغت 

فقد بمغت نسبة العوائل التي تمتمك  % أما في ريف المحافظة55سيارة فقد بمغت 
% أما العوائل التي تمتمك سيارة تعتمد عمى زيت الغاز 35سيارة تعتمد عمى البنزين 

% من 51سيارة فقد بمغت نسبتيا % أما العوائل التي ال تمتمك 50بمغت نسبتيا فقد 
 -: اآلتيلممحافظة فقد بمغت  اإلجماليةسكان ريف المحافظة . أما عن النسبة 

% أما العوائل التي 30العوائل التي تمتمك سيارة تعمل بمادة البنزين بمغت نسبتيا 
% ، أما العوائل التي ال تمتمك 55تمتمك سيارة تعمل بزيت الغاز فقد بمغت نسبتيا 
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( يبين 4) العوائل في المحافظة . والشكل% من مجموع 54سيارة فقد بمغت نسبتيا 

 . األسرةالتي تمتمكيا بحسب نوع السيارة  األسرتوزيع 

 (84)جدول 
  5055لعام  األنبارمحافظة  أقضيةحسب نوع السيارة في  األسرتوزيع 

 القضبء
 ريف حضر

 ال تمتلك سيبرة كبز بنسيه ال تمتلك سيبرة كبز بنسيه
 7 5 23 9 4 22 الرمادي
 7 4 24 8 5 22 الفلوجة

 1 6 18 5 1 19 القائم
 3 4 18 4 1 20 الرطبة
 2 3 15 5 1 14 حديثة
 2 1 17 5 2 13 هيت

 3 2 15 5 2 13 هعن
 5 3 12 3 2 15 هراو

 30 28 142 44 18 138 المجموع
 %15 %14 %71 %22 %9 %69 النسبة

 من عمل الباحث باالعتماد عمى استمارة االستبيان الخاصة بالرسالة . -المصدر: 

 ( 4شكل )
 5055حسب نوع السيارة في أقضية محافظة األنبار لعام  األسرتوزيع 

 
 ( . 84من عمل الباحث باالعتماد عمى الجدول )  -المصدر : 
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نظرًا النقطاع التيار الكيربائي الذي  حسب نوع المولدة : األسرتوزيع -5-2-5

يغذي المدن والريف فقد تم االعتماد عمى المولدات الخاصة سواء كانت منزلية أو 
في المحافظة  األسر( توزيع 85) عمى الكيرباء ، ويوضح الجدول مشتركة لمحصول

بحسب نوع المولدة المستخدمة حيث بمغت نسبة العوائل التي تمتمك مولدة منزلية 
% أما المولدات التي 13% وبمغت نسبة المولدات التي تعتمد عمى البنزين 25

% وبالنسبة لتوزيع ىذه المولدات بين 1تعتمد عمى زيت الغاز فقد بمغت نسبتيا 
% أما 10مولدات البنزين في حضر المحافظة الريف والحضر فقد بمغت نسبة ال

% أما نسبة العوائل التي ال تمتمك مولدة 5المولدات زيت الغاز فقد بمغت نسبتيا 
% ، 25% ، وفي ريف المحافظة بمغت نسبة المولدات البنزين 00منزلية فقد بمغت 

مك مولدة % أما نسبة العوائل التي ال تمت4أما المولدات زيت الغاز فقد بمغت نسبتيا 
ىناك اختلفًا في نسب % ومما يلحظ أن 85منزلية في ريف المحافظة فقد بمغت 

% 5الحضر  ينسبتيا فمولدات زيت الغاز ما بين ريف وحضر المحافظة إذ تبمغ 
أن  إلىسبب ىذا االختلف % ويرجع 4أما في ريف المحافظة فقد بمغت نسبتيا 

ولدة خاصة ، كما أن ىناك مناطق في في الريف تفضل امتلك م األسرالعديد من 
تكون متباعدة مما ال يمكن معو استخدام مولدة  واألسرالريف تكون قميمة السكان 

تكون أكثر اعتمادًا عمى المولدات األىمية التي  األسرمشتركة ، أما في المدينة فأن 
 تغذي الدور السكنية .
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 (85)جدول 

 5055لعام  األنبارمحافظة  أقضيةحسب نوع المولدة في  األسرتوزيع 

 القضبء
 ريف حضر

 بدون مىلدة كبز بنسيه بدون مىلدة كبز بنسيه
 21 4 10 26 2 7 الرمادي
 22 3 10 25 2 8 الفلوجة

 20 القائم
 

5 24 1 
 19 الرطبة 

 
6 23 2 

 14 حديثة 
 

6 15 2 3 
 14 هيت

 
6 12 1 7 

 14 هعن
 

6 15 1 4 
 12 راوه

 
8 14 1 5 

 62 15 123 88 4 108 المجموع
 %31 %8 %61 %44 %2 %54 النسبة

 من عمل الباحث باالعتماد عمى استمارة االستبيان الخاصة بالرسالة . -المصدر : 

 (5شكل )
 5055حسب نوع المولدة المنزلية لعام  األسرتوزيع 

 
 ( . 85من عمل الباحث باالعتماد عمى الجدول )  -المصدر: 
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 المستهمكة من المنتجات النفطية لألغراض المنزلية : الكميات-5-3

تتفاوت الكميات المستيمكة شيريًا من المنتجات النفطية  التدفئة :-5-3-1
وما بين الريف والحضر إذ بمغ أعمى ألغراض التدفئة ما بين أقضية المحافظة 

 اً لتر  545لغرض التدفئة في ريف قضاء القائم إذ بمغ  األبيضاستيلك لمادة النفط 
لتر ثم ريف  510وريف قضاء الرطبة بالمركز الثاني بمعدل استيلك شيري شيريًا 

، أما ريف قضاء الرمادي  اً لتر  555، وقضاء راوه  اً لتر  551قضاء ىيت بمعدل 
ضاء منيا والفموجة وحديثة وعنو فقد بمغ معدل االستيلك الشيري في ريف كل ق

إذ  األولىشيريًا ، أما عن حضر المحافظة فقد جاء قضاء راوه بالمرتبة  اً لتر  500
لتر شيريًا ، ويأتي حضر قضاء الرطبة بالمركز الثاني بمعدل استيلك  550بمغ 
شيريًا في  اً لتر  531لتر شيريًا ، أما قضاء القائم فبمغ استيلك الحضر فيو  540

شيريًا وكذلك قضاء  اً لتر  510في حضر قضاء الفموجة حين بمغ معدل االستيلك 
 اً لتر  531شيريًا ، وقضاء حديثة  اً لتر  530شيريًا ، وقضاء عنو  اً لتر  510ىيت 

 اً لتر  550في حضر القضاء  األسرةشيريًا ، أما قضاء الرمادي فقد بمغ استيلك 
سبب ارتفاع معدل استيلك المنتجات النفطية في قضائي  إرجاعشيريًا . ويمكن 

ْم في 2 إلىالشتاء إذ تصل انخفاض درجات الحرارة خلل فصل  إلىالرطبة والقائم 
أكثر برودة من بقية أقضية المحافظة ،  األقضيةشير كانون الثاني ، وتكون ىذه 

 اً لتر  520فئة ألغراض التد األبيضوبصورة عامة فقد بمغ متوسط استيلك النفط 
( 50) يًا في ريف المحافظة . والشكلشير  اً لتر  555شيريًا في حضر المحافظة و 

لعام  األقضيةيبين التفاوت في االستيلك ما بين ريف وحضر المحافظة بحسب 
5055 . 
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  (3.)جدول 

الكميبت  المستهلكة مه النفط لغرض التدفئة  / لتر 

  شهريب
 

 ريف حضر القضبء
 200 120 الرمادي
 200 150 الفلوجة

 281 175 القائم
 250 180 الرطبة
 200 175 حديثة
 225 150 هيت

 200 170 هعن
 222 190 راوه

 222 164 المتوسط
 273.0 193.0 مربع كاي

 دال معنىيب دال معنىيب المعنوية
 بالرسالة .من عمل الباحث باالعتماد عمى استمارة االستبيان الخاصة  -المصدر:

 (50شكل )
 5055لغرض التدفئة /لتر شيريًا لعام  األبيضالكميات المستيمكة من النفط 

 
 ( .00من عمل الباحث باالعتماد عمى الجدول ) -المصدر: 
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( الكميات المستيمكة شيريًا من الغاز 05) يبين الجدول لغرض الطبخ :-5-3-2

في حضر المحافظة من الغاز  األسرةالسائل ألغراض الطبخ بمغ متوسط استيلك 
أسطوانة شيريًا ألغراض الطبخ ، أما في ريف المحافظة فقد بمغ متوسط  8السائل 

أسطوانة شيريًا ، ومن خلل ذلك نلحظ أن ليس ىناك فرق  841 األسرةاستيلك 
كبير بين الريف والحضر من حيث استخدام الغاز السائل ألغراض الطبخ . والشكل 

 ن الكميات المستيمكة من الغاز السائل شيريًا ألغراض الطبخ .( يبي55)

 (05)جدول 
 5055لعامشيريا   اسطوانة/  الطبخ لغرض الغاز من المستيمكة الكميات

 ريف حضر القضبء 
 4 3 الرمادي
 4 3 الفلوجة

 4 3 القائم
 3 3 الرطبة
 3 3 حديثة
 3 3 هيت

 4 3 هعن
 3 3 راوه

 3.5 3.0 المتوسط
 من عمل الباحث باالعتماد عمى استمارة االستبيان الخاصة بالرسالة . -المصدر:
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 ( 55شكل )

 5055الكميات المستيمكة من الغاز السائل لغرض الطبخ / أسطوانة شيريًا لعام 

 
 ( .05من عمل الباحث باالعتماد عمى الجدول )  -المصدر:

( والذي 05) تبين لنا من خلل الجدول ألغراض صناعة الخبز المنزلي : 5-3-3
 األسريوضح الكميات المستيمكة من الغاز السائل ألغراض الخبز معدل استيلك 

المحافظة من مادة الغاز السائل ألغراض الخبز ال تختمف كثيرًا بين  أقضيةفي 
معدل استيلك كما أنيا ال تختمف كثيرًا ما بين الريف والحضر ، فقد بمغ  األقضية

أسطوانات شيريًا  8شيريًا من الغاز في قضاء الفموجة والرمادي وحديثة وعنو  األسرة
أسطوانة شيريًا ، أما ريف  5في الحضر وقضاء الرطبة والقائم وىيت وراوه 

 0في قضاء الرمادي والقائم والفموجة  األسرةالمحافظة فقد بمغ معدل استيلك 
أسطوانات شيريًا ،  8وراوه وىيت وحديثة  أسطوانات شيريًا ، أما قضاء الرطبة وعنو

اسطوانة شيريًا ، أما  541في حضر المحافظة  األسرةوقد بمغ متوسط استيلك 
من الغاز السائل في ريف المحافظة لغرض الخبز فقد بمغ  األسرةمتوسط استيلك 
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 األقضيةبحسب  األسر( يوضح معدل استيلك 55اسطوانة شيريًا . والشكل ) 840

            .دة الغاز السائل من ما

 (05)جدول 

 5055لعام شيريا   اسطوانة/  الخبز لغرض الغاز من المستيمكة الكميات
 ريف حضر القضبء 

 4 3 الرمادي
 4 3 الفلوجة

 4 2 القائم
 3 2 الرطبة
 3 3 حديثة
 3 2 هيت

 3 3 هعن
 3 2 راوه

 3.4 2.5 المتوسط
 باالعتماد عمى استمارة االستبيان الخاصة بالرسالة .من عمل الباحث  -المصدر: 

 ( 55شكل )
 5055الكميات المستيمكة من الغاز السائل لغرض الخبز / أسطوانة شيريًا لعام 

 
 ( . 05من عمل الباحث باالعتماد عمى الجدول )  -المصدر:
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تتباين الكميات المستيمكة من المنتجات النفطية لمسيارة  سيارة :ال -5-3-4

لحضر فبالنسبة  األقضيةالمنزلية فيي مختمفة ما بين الريف والحضر وعمى مستوى 
المحافظة نجد أن أعمى معدل استيلك لمادة البنزين في قضاء الفموجة إذ بمغ 

، أما  اً لتر  800ية شيريًا من مادة البنزين لمسيارة المنزل األسرةمتوسط استيلك 
شيريًا في  اً لتر  512من مادة البنزين  األسرةقضاء القائم فقد بمغ متوسط استيلك 

 510شيريًا من مادة البنزين في قضاء الرمادي  األسرةحين بمغ متوسط استيلك 
لتر شيريًا ، أما مادة زيت الغاز فقد  500-510ما بين  األقضيةوتراوحت بقية  اً لتر 

لتر شيريًا ، أما  510الواحدة في حضر قضاء الفموجة  األسرةبمغ معدل استيلك 
شيريًا ، أما قضاء القائم فقد كان أقل معدل استيلك  اً لتر  500في قضاء الرمادي 

شيريًا وتراوحت بقية  اً لتر  500لمادة زيت الغاز شيريًا ألغراض السيارة إذ بمغ 
شيريًا وبصورة عامة فقد بمغ متوسط استيلك  اً لتر  530-510ما بين  األقضية

شيريًا من مادة زيت  اً لتر 534شيريًا من البنزين و  اً لتر  553الحضر في المحافظة 
الواحدة من مادة  األسرةالغاز ، أما في ريف المحافظة فقد بمغ متوسط استيلك 

شيريًا ، أما مادة زيت الغاز فقد بمغ متوسط االستيلك الشيري  اً لتر  508البنزين 
يريًا ، ويبمغ أعمى استيلك لمادة البنزين في ريف قضاء الفموجة إذ ش اً لتر  555

 اً ر ــلت 531لك ــد بمغ االستيـاء الرمادي فقـشيريًا ، أما في قض اً رـ لت 800بمغت 
فقد تراوح متوسط  األقضيةًا ، أما بقية شيري اً لتر  510شيريًا ، وقضاء القائم وراوه 

شيريًا ، أما مادة زيت الغاز فقد بمغ أعمى  اً لتر  508-51االستيلك شيريًا ما بين 
تراوح  األقضيةشيريًا ، وفي بقية  اً لتر  551استيلك في ريف قضاء القائم إذ بمغ 

التفاوت في ( يبين 08) جدولشيريًا . وال اً لتر  500-510االستيلك ما بين 
 استيلك المنتجات النفطية البنزين وزيت الغاز ألغراض السيارات المنزلية .
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 (08)جدول 

 5055لعام  األقضيةالكميات المستيمكة من المنتجات النفطية لمسيارة المنزلية شيريا بحسب 

 القضبء
 ريف حضر

 كبز/لتر بنسيه /لتر كبز/لتر بنسيه /لتر
 200 275 200 250 الرمادي
 200 300 250 300 الفلوجة

 225 250 100 256 القائم
 200 200 250 230 الرطبة
 150 150 150 200 حديثة
 150 100 150 150 هيت

 200 95 150 150 هعن
 200 250 170 200 راوه

 191 203 178 217 المتوسط
 . من عمل الباحث باالعتماد عمى استمارة االستبيان الخاصة بالرسالة -المصدر:

 ( 58شكل )
 5055لعام  األقضية/ شيريًا بحسب من المنتجات النفطية لمسيارة لترالكميات المستيمكة 

 

 ( . 08من عمل الباحث باالعتماد عمى الجدول )  -المصدر:

( يتبين لنا الكميات 00) من خلل ملحظة الجدول المولدة المنزلية : -5-3-5
المحافظة ،  أقضيةالمستيمكة من مادة البنزين زيت الغاز لغرض المولدة المنزلية في 
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شيريًا ،  اً لتر  5540من البنزين في حضر المحافظة  األسرةوقد بمغ متوسط استيلك 

شيريًا ، أما في ريف  اً لتر 31 األسرةأما من مادة زيت الغاز فقد بمغ متوسط استيلك 
شيريًا لغرض  اً لتر  14شيريًا من البنزين  األسرةحافظة فقد بمغ متوسط استيلك الم

 اً لتر  585شيريًا  األسرةادة زيت الغاز فقد بمغ متوسط استيلك ـدة ، أما مـالمول
أقل من شيريًا . ونلحظ أن استيلك المنتجات النفطية ألغراض المولدات المنزلية 

اعتماد المواطنين عمى المولدات الكبيرة التي  إلىبقية االستخدامات ؛ وذلك يرجع 
تغذي الدور السكنية بأجور شيرية ، ويقتصر استخدام المولدات المنزلية عمى 

تغذي الدور السكنية .  الحاالت الضرورية أو في حال حدوث عطل في المولدة التي
المولدة  ( يبين التفاوت في استخدام مادة البنزين وزيت الغاز لتشغيل50) والشكل

 . األقضيةالمنزلية شيريًا وبحسب 

 (00)جدول 
  األقضيةالكميات المستيمكة من المنتجات النفطية لممولدة المنزلية شيريا بحسب 

 القضبء
 ريف حضر

 كبز/لتر بنسيه /لتر كبز/لتر بنسيه /لتر
 150 15 75 10 الرمادي
 100 15 75 10 الفلوجة

 25 القائم
 

93 150 
 30 الرطبة

 
80 150 

 40 حديثة
 

70 100 
 45 هيت

 
70 

 45 هعن 
 

60 70 
 30 راوه

 
60 200 

 131 58 75 29.4 المتوسط
 من عمل الباحث باالعتماد عمى استمارة االستبيان الخاصة بالرسالة . -المصدر: 
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 ( 50شكل )

 5055الكميات المستيمكة من المنتجات النفطية لممولدة المنزلية لتر شيريًا لعام 

 
 ( .00من عمل الباحث باالعتماد عمى الجدول )  -المصدر:

لمحافظة األنبار من المنتجات النفطية لعام  اإلجمالياالستهالك  -5-4
 5055بمغت حصة محافظة األنبار من المنتجات النفطية الرئيسة لعام  -: 2112

من مادة النفط  اً لتر  585815553من مادة البنزين و  اً لتر  543532531 اآلتي
من زيت الغاز ، ويتم استيلك ىذه الحصة من قبل  اً لتر  808010851و  األبيض

المنتجات لعام  منحصة ال تقسيم ىذهمختمف القطاعات في المحافظة ، ومن خلل 
ما بين القطاعات االقتصادية ، ودوائر الدولة ، واالستخدام المنزلي ،  5055

( يبين 01) دولوالجلمعرفة حصة كل قطاع  تم التوصل.  األىميةوالمولدات 
 في محافظة األنبار . 5055االستيلك الكمي ليذه المنتجات لعام 
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 (01) جدول

 5055لمختمف القطاعات من المنتجات النفطية لعام  اإلجمالييبين حجم االستيلك 

 زيت الغاز / لتر / لتر األبيضالنفط  البنزين / لتر القطاع
 55580245 300000 __ االقتصادي
 55200500 __ 5321200 دوائر الدولة
 508250828 __ __ األىميةالمولدات 
 525345520 553554341 533555585 المحطات
 883535518 553454341 534543485 المجموع
 من عمل الباحث باالعتماد عمى استمارة االستبيان الخاصة بالرسالة . -المصدر: 

( يتبين أن حصة القطاع االقتصادي من المنتجات 01) الجدولملحظة ومن خلل 
ي تجييز ليذا القطاع بالنسبة لمادة البنزين لم يكن ىناك أ اآلتيالنفطية قد بمغت 

وىي  األبيضمن مادة النفط  اً لتر  300000االقتصادي وتحديدًا القطاع الصناعي 
لمادة زيت الغاز فقد بمغت  مجيزة ألفران الصمون المجازة في المحافظة ، أما بالنسبة

، وفيما يخص دوائر الدولة  5055لتر لعام  55580245حصة النشاط االقتصادي 
ولم تكن ىناك حصة  اً لتر  53212000فقد بمغت حصة دوائر الدولة من البنزين 

، أما زيت الغاز فقد بمغت حصة ىذا القطاع  األبيضليذه الدوائر من النفط 
بة لممولدات األىمية فيي تجيز فقط بمادة زيت الغاز إذ وبالنس.  اً لتر  55200500

، أما المحطات فقد بمغت حصتيا من المنتجات  اً لتر  508250828بمغت حصتيا 
من النفط  اً لتر  553554341من البنزين و  اً لتر  533555585النفطية اآلتي 

من مادة زيت الغاز ، وجدير بالذكر أن القطاع  اً لتر  525345520األبيض و 
المنزلي واألنشطة االقتصادية األىمية تعتمد عمى المحطات في سد حاجاتيا من 
المنتجات النفطية لذا فأن كمية المنتجات النفطية المجيزة لممحطات تمثل االستيلك 

حجم ( يبين 51والشكل ) المنزلي فضًل عن األنشطة االقتصادية األىمية .
 . 5055لممنتجات النفطية في المحافظة لعام  اإلجمالياالستيلك 



 الفصل اخلامس                                     580   
 ( 51شكل )

 5055لمختمف القطاعات من المنتجات النفطية لعام الكميات المستيمكة 

 ( . 01من عمل الباحث باالعتماد عمى الجدول )  -المصدر: 
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   -االستنتاجات :

وسعة الرقعة الجغرافية لممحافظة أثرًا في زيادة  الحدودي األنبارلموقع محافظة . 1
عبر أراضيها المحافظة خاصة وأن المحافظة تمر  استهالك المنتجات النفطية في

انتشار العديد من  إلىوذلك سيؤدي  واألردنطرق دولية تربط العراق مع سوريا 
 لسد حاجة الحركة عمى هذه الطرق . طات تعبئة الوقود عمى هذه الطرقمح

. يالحظ أن هناك عدد كبير من محطات توزيع المنتجات النفطية منتشرة في 2
ظ أن توزيع هذه ح، ويالمحطة 121ونواحي المحافظة، وقد بمغ عددها  أقضية

كبير من المحطات في وغير منظم إذ يالحظ هناك تركز عدد  المحطات عشوائي
بسبب عدم تخصيص  المحطات الحكومية إلىوهناك مناطق تفتقر  بعض المناطق

، كما يالحظ أن عدد هذه المنافذ الخاصة داخل المدن إنشاءأراضي لغرض 
 أكبر من عدد المحطات الحكومية . األهميةالمحطات 

 2003من مشكمة نقل المنتجات النفطية وخاصة بعد عام  األنبارتعاني محافظة . 3
 األهميةوأصبح االعتماد عمى الشركات الناقمة  ل أسطول النقل التابع لمشركةـإذ تعط

وكذلك تعرض أنابيب نقل المنتجات النفطية لمتدمير نتيجة ألعمال التخريب التي 
في نقل  األهمية. وقد أدى االعتماد عمى الشركات  2003تعرض لها بعد عام 

ثمانية عشر  2002صرف مبالغ كبيرة إذ بمغت حتى عام  إلىالمنتجات النفطية 
 .ر عراقي كأجور لنقل هذه المنتجاتمميار دينا

. أما في مجال التخزين فبالرغم من وجود عدد من المستودعات في محافظة 4
والمحافظة بكاممها  غير مؤهمة بالكامل لعممية الخزن والتجهيزو  إال أنها مهممة األنبار

الجديد الذي كان يرتبط بواسطة  األنبارتعتمد عمى مستودع واحد فقط وهو مستودع 
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، وقد تعرض لمتمف ومن ثم ممنتجات مع مستودع الكرخ المركزيأنبوب ناقل ل
 التخريب .

الواحدة في  األسرةمن المنتجات النفطية من قبل . يالحظ أن الكميات المستهمكة 5
إذ بمغ متوسط استهالك  األسرالمحافظة هي أكبر من الكميات المخصصة لهذه 

لتر ، أي  123شهريًا  2012ألغراض التدفئة لعام  األبيضالواحدة من النفط  األسرة
لتر في حين أن الكمية  572خالل فصل الشتاء  األسرةأن معدل استهالك 

لتر خالل فصل الصيف و  100خصصة لمعوائل بموجب البطاقة التموينية هي الم
أما فيما يخص الغاز السائل فقد تبين أن جميع  لتر خالل فصل الشتاء . 100
% أما 100في المحافظة تستهمك الغاز السائل ألغراض الطبخ وبنسبة  األسر

ياًل بين حضر اختمف قم بالنسبة الستهالك الغاز السائل ألغراض الخبز فقد
في الريف تستعين بمادة الحطب ألغراض الخبز  األسروريفها إذ تبين أن  المحافظة

 بداًل من الغاز السائل .

والمولدة المنزلية كذلك يالحظ  أما بالنسبة الستخدام زيت الغاز والبنزين لمسيارة. 6
ورة وبص يةاألقضاختالف في الكميات المستهمكة من هذه المنتجات عمى مستوى 

لتر  3264في المحافظة من مادة زيت الغاز  األسرةعامة ، فقد بمغ معدل استهالك 
لتر  1662من زيت الغاز  األسرة، في حين بمغ معدل حصة  2012خالل عام 
اض السيارة من مادة البنزين ألغر  األسرة، أما معدل استهالك  2012خالل عام 

 األسرة، في حين بمغ معدل حصة  2012لتر لعام  3720فقد بمغ  والمولدة المنزلية 
 . 2012لتر لعام  1676من البنزين 

أو تقوم  األقضيةمن المنتجات النفطية تختمف فيما بين  األسرة. يالحظ أن حصة 7
عدد  أساسباحتساب حصة القضاء عمى  األنبارشركة توزيع المنتجات النفطية فرع 
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االقتصادية لذلك القضاء إال أن  األنشطة، وكذلك نوع السكان في ذلك القضاء 
من  األسروال يوجد مساواة في احتساب حصة  تختمف من قضاء ألخر األسرحصة 

 المنتجات النفطية .

  -: مقترحاتال

 ؛ وذلكاألنبار من المنتجات النفطية. إعادة النظر في احتساب حصة محافظة 1
وسوريا  األردن إلىا طرق دولية تؤدي وتمر به كون المحافظة ذات موقع حدودي

عممية استهالك فبالتالي المحطات التي تقع عمى هذه الطرق سيكون لها أثرها في 
نما جميع  المنتجات النفطية كونها ال تقتصر عمى خدمة مواطنين المحافظة فقط وا 

وتباعد المسافات بين  سعة الرقعة الجغرافية لممحافظة سالكي هذه الطرق فضاًل عن
 مدنها .

يعمل عمى نقل المنتجات  . يجب تكريس الجهود إلنشاء أسطول خاص بالشركة2
كذلك عمى  ا سنويًا لنقل المنتجات النفطية،التي يتم صرفه األمواللتوفير  النفطية

ة الخدمات المطموبة وورش صيانة لتغطي كراجات إنشاءالشركة أن تتبنى عممية 
 .ات النفطيةالناقل لممنتج األنابيبيجب إصالح خط و  لنشاط النقل

والنواحي  األقضيةوزيادة أعدادها لتشمل بعض  . إعادة تأهيل المحطات الحكومية3
ذات النوعية ، وكذلك تزويد المحطات الحكومية بالمنتجات النفطية  إليهاالتي تفتقر 

 لكسب ثقة المستهمك . الجيدة

 وتؤثر عمى حركة السير مكانًا لها األرصفةي تتخذ من . إزالة المنافذ العشوائية الت4
وكذلك تؤثر عمى السالمة العامة فضاًل عن كونها ظاهرة غير حضارية تشوه طرق 

 المحافظة .
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وفي مجال التخزين يجب إعادة تأهيل خزانات المنتجات النفطية في المحافظة . 5
 من أجل الحفاظ عمى الكميات الواردة لممحافظة .

يجب أن يتم التوزيع بصورة ف األقضية. وفي مجال توزيع المنتجات النفطية عمى 6
، وأن تناسب الكميات األقضيةعمى مستوى جميع  األسروأن تتساوى حصص  عادلة

   المجهزة مع الكميات المستهمكة .
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 -والمراجع :المصادر 

 القرآن الكريم 
  ، الي والبحث ـــــــــأبي سعيد ، التسويق الدولي ، وزارة التعميم العالديوجي

 . 1991العممي ، جامعة الموصل ، 
  ، مطبعة الحوادث ، بغداد ، أحمد حبيب ، النقل والتجارة الدولية ، رسول

1981 . 
  ، أحمـد سعيـد ، فاضـل باقـر الحسني ، عمـم المناخ ، مطبعـة جامعة حديـد

 . 1984بغداد ، 
  ، أحمــــد شاكر ، خميل إبراىيم الكنعاني ، التوزيع مدخل لوجستي العسكري

 . 2008دولي ، دار وائل لمنشر ، 
  ، رات في ديالى ، دار الوثائق خضيـــر عباس خزعل ، طرق السياالتميمي

 . 2012بغداد ، 
  ، خطاب صكار ، دراســـــات في جغرافية الوطن العربي ، بغداد ، العاني

1985 . 
  ، خطـاب صَكـار ، نـوري خميل البـرازي ، جغـرافيـة العـراق ، جامعة العـاني

 . 1975بغداد ، 
  ، 2011د. ثامر ، إدارة التسويق ، الطبعة الرابعة ، البكري . 
  ، سعدي عمي ، جغرافية النقل والتجارة الدولية ، جامعة الموصل ، غالب

1986 . 
  ، سعيد ، جغرافية النقل ، مكتبة األنجمو المصرية ، بدون سنة طبع .عبده 
  ، صباح محمود ، عدنان ىزاع البياتي ، أسس عمم المناخ ، جامعة الراوي

 الموصل بدون سنة طبع .
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  ، 1978النفط العراقي ، مطبعة اإلدارة المحمية ،  طارق ، اقتصادشكر . 
  ، عبد الرزاق ، ىدر الطاقة ، مركز دراسات الوحدة العربية ، الطبعة الفارس

 . 1996الثانية ، بيروت ، 
  ، عبد الستار شاكر ، تقنية الزيوت الخفيفة ، وزارة النفط ، معيد محمود

 التدريب النفطي ، بدون سنة طبع .
  ، العزيز محمد ، يوسف يحيى طعماس ، جغرافية النقل والتجارة عبد حبيب

 . 1986الدولية ، بغداد ، دار الحكمة ، 
  ، عبد خميل ، أحمد حبيب رسول ، جغرافية العراق الصناعية ، فضيل

 مطبعة جامعة الموصل ، بدون سنة طبع .
  ، يوسف محمد ، سري محمود المدرس ، السيد عبد عمي الخفاف ، سمطان

 فية النقل والتجارة الدولية ، جامعة البصرة ، بدون سنة طبع .جغرا

 -الرسائل واالطاريح :

  حسين ، ابتسام بداع عمي ، استعماالت األرض الترفيييـــــة في مدينــــــة
الرمادي ، دراسة في جغرافية المدن ، رسالة ماجستير غير منشورة كمية 

 . 2011،  التربية لمعموم اإلنسانية ، جامعة األنبار
  ، أحمد جاسم ، النفط مستقبل التنمية في العراق ، رسالة ماجستير الياسري

 . 2009غير منشورة ، كمية اإلدارة واالقتصاد ، جامعة الكوفة ، 
  ، حسين عمي ، تغير توزيع سكان محافظة األنبار وحركاتيم المكانية الراوي

جامعة بغداد ، كمية أطـروحـة دكتـوراه ،  1997-1977لممـدة من عام 
 . 1999اآلداب ، 
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  ، عبد الناصر صبري شاىر ، دور النقل في البناء الوظيفي والعمراني الراوي
لممـدن ، أطـروحة دكتوراه غير منشورة ، كمية اآلداب ، جامعة بغداد ، 

1995 . 
  ، عمار محمود ، تحديث صناعة النفط في العراق وآفاقيا المستقبمية ، حميد

ستير غير منشورة ، كمية اإلدارة واالقتصاد ، جامعة كربالء ، رسالة ماج
2006 . 

  ، ماجـد صـدام ، األىميـة الجيوستراتيجيـة لحقـول النفـط في محافظة سالم
كركـوك ، رسالـة ماجستيـر غيـر منشورة ، كمية التربية ابن رشد ، جامعة 

 . 2009بغداد ، 
  ، رية لمدينة الرمادي ، رسالة محمد طو نايل ، الوظيفة التجاالحياني

 . 1989ماجستير غير منشورة ، كمية اآلداب ، جامعة بغداد ، 
  ، 1968منى عمي ، صناعة تصفية النفط في العراق لمفترة من دعيج-

دراسة في جغرافية الصناعة ، رسالة ماجستير غير منشورة ، كمية  1998
 . 2002التربية لمبنات ، جامعة بغداد ، 

  ، عبد ، الطرق الدولية في محافظة األنبار ، رسالة ماجستير غير  ميندحماد
 . 2007منشورة ، كمية التربية لمعموم اإلنسانية ، جامعة األنبار ، 

  ، وداد حماد ، األىمية الجيوبموتيكية لمحافظة األنبار ، رسالة مخمف
 ماجستير غير منشورة ، كمية التربية لمعموم اإلنسانية ، جامعة األنبار ،

2010 . 

  -المجالت والدوريات :

  2005التقرير السنوي لمنظمة أوابك . 
  2007التقرير السنوي لمنظمة أوابك . 
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  ، تقـريـر عن إحصـاءات الطاقـة في العراق ، إعداد ىدى ىداوي محمد
 ، شبكة االنترنت . 2009

  ، ثامر ، مجمة اإلصالح االقتصادي ، عدد خاص عن إصالح الغضبان
 . 2005المشتقات النفطية ، أسعار 

  ، خزعل إسماعيل ، تخصيص توزيع التكاليف التسويقية في ظل إبراىيم
ة ـــــة األنبار لمعموم اإلنسانيـــالنظام المحاسبي الموحد ، مجمة جامع

 . 2003واالقتصادية ، العدد الرابع ، 
  ، د. عبد الوىاب ، صناعة تصفية النفط في العراق ، مجمة تنمية عزت

 . 1980،  3الرافدين ، كمية اإلدارة واالقتصاد ، جامعة الموصل ، العدد 
  ، د. محمد أحمد ، صناعة تكرير البترول وتسويقو ، المجمة الجغرافية مرعي

 . 2005،  45العربية ، الجمعية الجغرافية المصرية ، العدد 
  2009صناعة النفط عربيًا وعالميًا ، منظمة أوابك . 
  ، القارية سمة من سمات مناخ العراق مجمة الجمعية  عمي حسينشمش ،

 . 1987،  21الجغرافية العراقية ، العدد 
  ، فاضل باقر ، األساليب الحديثة في تصنيف مناخ العراق ، مجمة الحسني

 . 1976الجمعية الجغرافية العراقية ، المجمد التاسع ، 
 (  2014-2010مدة ) محافظة األنبار ، إستراتيجية تنمية محافظة األنبار لم

 كراس غير منشور .
  مديرية زراعة األنبار ، قسم التخطيط والمتابعة ، اإلحصاء الزراعي لعام

 جداول غير منشورة . 1997

 -الدراسة الميدانية والمقابالت :

 . استمارة االستبيان 
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  مقابمة مع األستاذ حميد إبراىيم اآللوسي مدير شركة توزيع المنتجات النفطية
 . 26/2/2012األنبار بتاريخ فرع 

  مقابمة مع السيد يوسف عبد فرحان مدير قسم النقل في شركة توزيع المنتجات
 . 5/3/2012النفطية ، فرع األنبار بتاريخ 

  مقابمة مع السيد تركي مخمف محمد مدير قسم التوزيع في شركة توزيع
 . 2012/ 7/3المنتجات النفطية ، فرع األنبار بتاريخ 

 ع السيد عادل غضى صباح مسؤول آليات مديرية تربية األنبار مقابمة م
 العامة .

  مقابمة مع بعض سواق السيارات الناقمة لممنتجات النفطية بتاريخ
28/5/2012 . 
  مقابمة مع عدد من السواق العاممين لدى شركة توزيع المنتجات النفطية فرع

 األنبار .
  المتابعة واإلحصاء الزراعي .زيارة لمديرية زراعة األنبار قسم التخطيط و 
 . زيارة لعدد من المحطات األىمية 
  3/6/2012زيارة لمدن األلعاب بتاريخ . 

 -المصادر األجنبية :

1.Estall R.C, and Buchann R.O.Industrial Activity and 
Economic Geogruphy . London 1962.p.167 . 

2. Miller, E.w, AGeography of Manufacturing prentice –Hall the 
. Englewood cliffs, N.J. 1962.p.410 . 
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3. The New Encycopaedia Britannica, 15th Edition London , 
1973,p.189 . 

4.Alexander J.W. , Economic Geography , prentice Hall 
Englewood cliffs, New Jersey 1963 .p.347 . 

5. Ali . H. Alshalsh ,ot , cit .p.30 .    

 



 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 لمًــــحث العـالً والبــــلٌم العــــوزارة التع

  اإلنسانٌةكلٌة التربٌة للعلوم  – األنبارجامعة 

 اـــــــلٌـات العـــدراسـال -رافٌاـــم الجغــــقس
 

 انـــــــارة االستبيـــــــــاستم

 (  األنبارالخاصة برسالة الماجستٌر الموسومة ) نقل وتسوٌق المنتجات النفطٌة فً محافظة 

 دراسة فً الجغرافٌة االقتصادٌة

( فً   بوضع إشارة )         األسئلةعلى  باإلجابةنرجو تعاونك معنا  -أخً المواطن :

 مع الشكر والتقدٌر                                                      المكان المناسب  .

 اجستيرـطالبة الم                 المشرف                                           

 الل تركيـالء طـنج               ر الراوي         ـصبري شاه اصرـأ.د. عبد الن

 القضاء/

 السكن     رٌف                      ،   حضر  1
 

 عدد أفراد األسرة                    ،   دخل األسرة الشهري    2
 

3 
 
 

 كهربائً     ،               غازي     ،                    نوع التدفئة    نفطً 
 
  أسطوانة                غاز لتر                   نفط المستهلكة شهرٌاً  كان نفطً أو غازي تذكر الكمٌة  إذا

 كهربائً    غازي                     نوع الطباخ   نفطً                 4
 
 كان نفطً أو غازي تذكر الكمٌة المستهلكة شهرٌاً ألغراض الطبخ   إذا
 ،      غازي               أسطوانة   نفطً               لتر 

 

 أسطوانة     ،  حجري                 لتر    غازي                نوع التنور   نفطً 5
 

 إذا كان نفطً أو غازي تذكر الكمٌة المستهلكة شهرٌاً ألغراض الخبز  
 أسطوانة         غاز                  لتر                  نفطً   
 

 كال                         نعم                   ؟هل تمتلك العائلة مولدة منزلٌة  6
 

 لتر                 كم الكمٌة المستهلكة شهرٌاً للمولدة :   بنزٌن               لتر   ، زٌت الغاز ) َكاز (

 

 كال       نعم                            هل تمتلك العائلة سٌارة ؟   7
 

 لتر             كم الكمٌة المستهلكة شهرٌاً من الوقود للسٌارة   بنزٌن              لتر ، زٌت الغاز ) َكاز (  
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Abstract: 

  The present study addresses the transportation and marketing of petroleum 

products in Anbar Governorate. These products are of fatal significance for 

different uses and the consumer continuous access to these products 

represents the basis for various activities that directly or indirectly depend on 

them. Thus, the continuity   of these activities depends on the arrival of the 

petroleum products. As a result, the study raises the following questions: 

How    petroleum products are transported in Anbar Governorate? Are these 

products distributed into regions and districts in a way that suits the 

population needs and the requirements  of economical and service activities? 

What are petroleum products? What are the geographical factors affecting 

their transportation and marketing?  

     In order to answer these questions, the study addresses the hypothesis that 

the amount of these products Anbar Governorate   receives are being 

distributed and transported into regions according to population size and 

economical and service activities in each region. Moreover, consuming these 

products varies from  region to another.  

    The study is divided into five chapters; the first deals with the nature and 

importance of petroleum products as well as their use to build the conceptual 

framework of the research. The second chapter tackles the geographical 

factors affecting the transportation and marketing of petroleum in Anbar 

Governorate. The third chapter covers the real state of transporting and 

marketing  these products in Anbar Governorate from. 

The fourth chapter deals with the geographical distribution of petroleum 

products distribution stations in the Governorate. It has been shown that 

there are 121 stations in the Governorate  distributed  into its eight regions 

and districts. The fifth chapter build a quantative analysis for the distribution 

A 



of petroleum products in the Governorate during the year 2012 and the total 

consumption of the different sects in the Governorate.  

    Among the most important results, the study could arrive at are: 

- Anbar Governorate has a border location and a great geographical area 

which has led to an increase in  petroleum products consumption. 

- The Governorate  suffers from the problem of transporting these products 

as there is no special transport fleet in the Company (Petroleum Product 

Distribution Company/Anbar Branch. 

- Storing  the products faces the problem of the unsuitability of their storing 

facilities.  

-The distribution  of petroleum stations is random. 

    The study recommends a reconsideration of the Governorate’s share of 

the petroleum products. A special transporting fleet in the Company should 

be constructed. Storing facilities should be rehabilitated. Recognizing the 

distribution of petroleum products among regions and districts. Distributing 

petroleum products among families in the Governorate should conform with 

the actual consumption of these products by families.           
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