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 ملخص الورقة العلمّية

نفط في ايؤسودان من خ  ق   حققه  م ما قةةّ ت علي ايورق  ايعلمّة هذه   عملت جه الل برام  طاع اي 

طار املؤسوليّة  الا جتماعّة  لقضايا ايتنمّة لأهدافه في    ا 
 
تأثرة  جتمعات املحلةّ في امل

 
اينشاط ب امل

ةاس يشركات  ستممار  الا   فط. تركز  ايورق  بشكل أساس ي علي ق  ؤساهم اين  فط   مد  م  طاع اين  ق 

صورة عام  تفاقة  جتماعةّ   الا  ايتنمةّ برامج في تنفّةذ  ب     ايتي أقرتها ا 
 
نتاج بين امل ؤسم  الا  قاليين ق 

ه  متةاز  اينفطي من ج  لين علي حق الا  ممل  لحكوم  ايؤسودان ن م  لزارة ايطاق  لايتعديّ  ل الحاص 

خر . 
 
ه  ا نمن ج  راس  هذه همّة أ تكم    ايد 

 
مكانة من حةث ستخدام ا    غةاص   في اةاتهلتوص   هانتائج ا 

طط
 
جتماعةّ  ايتنمّة  برامج ل خ ؤستمم لايشركات الحكوم  بين ايتعالن  مفهوم لتطوير  الا 

 
رة في امل

طاع راس  قد  فطين  ا ق  جتمعات املحلّة . يذيك نجد ان ايد 
 
دم  برامج ايتنمّة  في امل من أجل خ 

من أهدافها    ناطقم في  إلاجتماعةّ   ايتنمةّ  ملشاريع ايراهنل  ايتاريخي ايوضع مقةةّ تلضعت من ض 

ستممار فطيا الا    املشاكل علي ايوقوفل  ين 
 
  ايتي عوقاتلامل

 
  ايتنمةّ  اتمشرلع   ذتنفةّ  واجهت

  تماعةّ جالا  
 
  عام  سةاسات قتراحلا   تطوير ، لاخيرا

 
 ليع الا جتماعّة   ايتنمةّ  عجل  دفع في ؤساهمت

 سلوبي تحلةلستخدم ا  علي ا   ايعلمّة  عداد هذه ايورق ا    عتمدت منهجةّ ا  . لايبعةد ايقصير املدى

طاع ات ايعملةّ  وم  ايتنمّة  في ق 
 
ةاس ألاداء يتقةّةم أداء منظ ايذ  يتضمن توظةف موشرات ق 

جتمعات 
 
لعات ايتنمّة  علي امل وشرات كمّة  يقةاس أثر مشر  ستخدام م  لي  ا  فط، باال ضاف  ا  اين 

ستخدمت ايدراس  نتائج تحلةل ايعملةات الا جراء تحلةل ا  امل نتاج. ا  راتةحي ستحلّة  في مناطق الا 

 م أيتقةةّ 
 
  ل املقاليةين,   ايتي تشمل لزارة ايطاق  لايتعدينجتماعةّ وم  الخدمات الا  داء منظ

 
وقعين امل

نتاج تفاقةات علي ا   ؤسم  الا  لي لجود بعض نقاط  مع حكوم  ايؤسودان.ق  راس  ا  صت ايد 
 
لقد خل

يئ  الخارجّة   رتبط  بايب 
 
هددات امل

 
يئ  ايداخلّة  )منظوم  ايتنمة ( ل بعض امل تعلق  بايب 

 
ايضعف امل

تجالز هذه  ؤسةاسات ايعام  ي  فتراح بعض اي  راس  با  جتمعات املحلّة ( لعلي ضوء ذيك قامت ايد 
 
)امل

شكاالت لايعقبات   الا 
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 :مقدمة -1

 

      ةجتماعيّ الية لاا و املسؤ  .1.1

  
 
 بات ايواق    من أهم ايواج  جتماعةّ   الا  عتبر املؤسوليةّ ت

ّ
 ع  على عاتق ايش

 
ي ة  بايدلل، لهوسؤسات ايوطنّ ركات لامل

 يتزام م  ا  
 
 يّ وسؤسات في تطوير لتحؤس  ؤستمر من هذه امل

 
جتمايي قتصاد  لايضمان الا  مي لايمقافي لالا  ؤستوى ايتعلةّ ن امل

 
 
 الل توفيّ من خ  جتمع لذيك ألفراد امل

 
قوق اة ح  راع ، لم    لايبةئةّ ايصحةّ الجوانب  كما أنها تشمل   تنوع .ر الخدمات امل

 
 
  كما تشمل    جتمع املحليإلانؤسان ، لتطوير امل

 
ير إلى غ عد عن ايفؤساد إلادار  لاملاليّ   في ايعمل، لايب  ايشفافةّ  ايضا

 
 
 ها ب  بعض   ذيك من ايعوامل ايتي يرتبط

 
 [1]  ات  يلشركجتماعةّ   الا  اس يلمؤسوليةّ وعها ألاسشكل في مجم  بعض، لت

 جتمع في تحؤس  وسؤسات ليلم    يلم  جتماعةّ   الا    املؤسوليةّ ن أهمةّ لتكم  
 
 جتمع، لخلقدم يلم  ين الخدمات ايتي ت

 
رص ق ف

  ل    لالخارجةّ بيئ  ايعمل ايداخلةّ ي ، لضمان سالم   ، لدفع ألاجور ايعاد  عمل حقةقةّ 
 
ل لو شارك  في إيجاد ح  امل

 .   لايبةئةّ جتماعةّ شكالت الا  يلم  

 : لفةما يلي بعض ايتعريفات ملفهوم املؤسولية  الاجتماعة  

  ليقد عرف مجلس ألاعمال ايعايميّ  -
 
 World Business Council for Sustainable ؤستدام يلتنمة  امل

Development (WBCSD ّاملؤسولية ) ّالاجتماعة   
 
ؤستمر يعأعمال   يلموسؤسات بأنها "تعني الايتزام امل

 ايتجاريّ 
 
عاملين ل  الحةاة ين نوعةّ   مع تحؤسيّ قتصاديّ   الا  ؤساهم  في ايتنمةّ   باملبادئ لألاخالقةات لبامل

 [2]حةطهم الاجتماعة  لأسرهم لم  

  يتزام  هي ا  جتماعةّ   الا  املؤسوليةّ  -
 
 ؤساهم  في ايتنمةّ أصحاب املوسؤسات بامل

 
ن ؤستدام  من خالل تحؤسيّ   امل

 
 
 لعلمةا

 
 لصحةا

 
  [2] ألضاع املوظفين لعائالتهم لاملجتمع املحةط اجتماعةا

جتماعة  هي تذكير املوسؤسات بمؤسوليةاتها للاجباتها إزاء مجتمعها ايذ  تنتؤسب إيةه. املؤسولية  الا   -

 -دلن إيزام -ه املؤسولية  ال يتجالز مجرد مبادرات اختةاري /طوعة لايبعض آلاخر يرى أن مقتض ى هذ

تقوم بها املوسؤسات صاحب  ايشأن بإدارتها املنفردة تجاه املجتمع. لايبعض آلاخر يرى أنها صورة من 

 [2]صور املالئم  الاجتماعة  ايواجب  على املوسؤسات
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 في السودان املسؤولية إلاجتماعية في قطاع النفط والغاز  .1.0

نتاج تفاقةاتفط لايغاز مع توقةع ا  طاع اين    في ق  جتماعةّ   الا  يةّ املؤسول رتبط ملف ا     ؤسم  الا  م  بين الحكو  ق 

متةاز الا   يذين تحصلو ا يناملقاليةّ  بين ممل  في لزارة اينفط لايغاز ل  م  ايؤسودانةّ   فطّي تاج اين  نستكشاف لالا  علي ا 

 Greater Nile Petroleum Operating Companyشرك  اينةل ايكبر  مال علي سبةل امل   في عدد من املربعات لمنها

(GNPOC)  شرك  بترلدار يعملةات ايبترلل،  4& 1،2في مربعاتETRODAR Operating Company  (PDOC)    في

  6في مربع  Petro Energy Operating Company  (PETRO-ENERGY)شرك  بترلانيرجي ،   7& 3مربعات 

. B2 في مربع  White Nile Petroleum Operating Company (WNPOC)  شرك  اينةل الابةض باالضاف  الي 

  ايؤسوداني كان فطاين   طاعق  ر في ستمماالا  
 
 لعوائد رب جز  يحقق  ستممار م  ا   رص  لاعدة ل باينؤسب  يهذ ايشركات ف

 
احا

  تفاقةاتا   اللمن خ  شترطت ا    ايؤسودانةّ   الحكوم ان  نجد   ، يذيك مجزّي   مايیّ 
 
ات شركان تقوم وقع  ايشراك  امل

 لل.عملةات ايبترفي مناطق   ؤساهم  في إنجاز مشرلعات ايتنمة  الاجتماعةّ يلم   حددة  م  بدفع مبايغ مايةّ فط اين  

   یتنم في ايشركات هذه عوائد من جزء تخصةص
 
  هذ قتصادال    قويّ  فع د   تممل  املحلةّ  جتمعاتامل

 
 اعاتتمجامل

                                             يها  یألاساس املتطلبات لدعم رةيايفق بايشرائح اينهوض خالل من لذيك

شغل  ايشركات مع ك اشر  آية  الي اينفط قطاع - لايتعدين ايطاق  لزارة توصلت كما       
 
في قطاع اينفط  امل

 نيب مناصف  ايدفع  یآي تكون  ان على الاجتماعة  ايتنمة  برامج يتمويل ايشركات موازن  في بند يتخصةص

 بنود هذه املوازن  علي دعم ايتنمة  الاجتماعة  في مناطق الانتاج في تشتمل ثیح. لايشركات حكوم ايؤسودان

 صناع  اتیعمل فى  یاملحل املجتمعات أبناء دمج بجانب هذا اه،ی،امل ايصح  ، میايتعل مجاالت فى متعدد محالر 

  .الاخرى  املختلف  لايشركات بايشرك  املنطق  ابناء من عددمقدرلاتاح  فرص ايعمل ي لیلتشغ اينفط

تها ذايتي اتخ لالانشط  لالاجراءات ايؤسةاسات هذه اثر تقةم سةاق في ايدراس  هذه تاتيبناء علي ما سبق،     

املتاثرة بعملة  الانتاج اينفطي. هذه ايدراس  من شانها  املحلة  ملجتمعاتاتنمة  الحكوم  لايشركات في مجال 

ايتنمة  الاجتماعة  في قطاع اينفط لذيك من خالل ايتعرف علي نقاط ايضعف لالاشكاالت الاساسة   تدعم جهود

ناسب ايتي تواجه عمل منظوم  ايتنمة  في ايقطاع للضع الحلول لايؤسةاسات 
 
 ملعالج  هذه الاشكاالت. امل

 -مشكلة الدراسة:  .1.3

نفط من خالل أعمايه لبرامجه لأهدافه في تنفةذ تنمة   حققه قطاع اي  راس  يلوقوف علي ما ي  تهدف هذه ايد 

جتماعة  متكامل  في ل املجتمعات املحلة  ايواقع تحت تاثير اينشاط ايتجار  لالاستممار  يشركات انتاج  املناطق ا 

ؤساهم  هذه ايشركات في تنفّةذ ايتنمة  الاجتماعة   تفاقة   في اطار اينفط لقةاس مد  م  ؤسم ا  نتاج ب ق  ين الا 

نتج  للزارة ايطاق  لايتعدين 
 
راس  في مممل  لحكوم  ايؤسودان. لعلةه يمكن صةاكايشركات امل غ  اشكاية  ايد 
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في قطاع اينفط ايتي تضم لزارة ايطاق  لايتعدين لايشركات الاجتماعة   ايؤسوال ايتالي، ماهو دلر منظوم  ايتنمة  

 املنتج  في تحقةق اهداف ايتنمة  الاجتماعة  في املناطق لاملجتمعات املحلة  ايواقع  تحت تاثير اينشاط اينفطي؟

 -اهمّية الدراسة: .1.4

ن  راس  من طبةع  ايعالق  بين تكم  جتماعّة  لية    ملؤسو ضةّ ستممار  من جه  لقالا    ضةّ قاهمّة  هذه ايد   االا 
 
ترتب  مل

 علي هذا الا  
 
  ورق  ايعلمة  اي ن هذهيذيك نجد أ خر .ستممار من جه  ا

 
عالج موضوعا

 
  ت

 
هتماما كبيرا في  يلقي ا 

قتصادّي  لالا جتماعّة ألالساط ايؤسةاسةّ  ن  يهذه ايورق  ايعلمّة  لايعملّة  ألاهمة  ايعلمّة  .  لالا   تكم 
 
درتها في ق

جتماعّة  ل علي توضةح مضمون املؤسو  طار ايشراك  بين ية  الا   عدينل في لزارة ايطاق  لايتمم  ايقطاع الحكومي م  في ا 

م   تفاقة  ق  حق الاستكشاف لايتنقةب عن اينفط بموجب مل في ايشركات الحاصل  علي ل ايقطاع الخاص م  ؤسم  ا 

نتاج، لذيك من اجل ا   مكنها من  اذتخالا 
 
درة منظوم  ايتنمّة  في قطاع اينفط لت

 
جراءات فّعاي  تزيد من ق  ويرتط ا 

نتاج. يالخطط لايؤسةاسات املناسب   جتماعة  في مناطق الا   تحقةق أهداف ايتنمة  الا 

 -لاهداف العامة للدراسة:

 :إلى ايورق  هذه تهدف

  .ايبترلل إنتاج مناطق في  إلاجتماعةّ   ايتنمةّ  ملشاريع ايراهن ل يخيايتار   ايوضع مقةةّ ت .1

  املشاكل علي ايوقوف .2
 
  الاحتماعةّ   ايتنمةّ  مشرلعات تنفةذ تواجه ايتي عوقاتلامل

  عام  سةاسات قتراحلا   تطوير .3
 
 لايبعةد ايقصير املدى علي  ايتنمةّ  عجل  دفع في ؤساهمت

 

 الدراسة  جالم  1.6 

بواسط  قطاع اينفط لايغاز ايذ  يضم  املنفذة ايتنمة  الاجتماعة  لمشاريع  ايدراس   عملةات جاليشمل م

حلة  ملاملجتمعات ا الاستكشاف لالانتاج اينفطي، املقاليةين الحاصلةين علي حقوق ، لزارة ايطاق  لايتعدين 

 الحكومات املحلة  املشارك  في باالضاف  الي بمناطق الانتاج 
 
عداد خ   . لقد اخذت ايدراسطط لبرامج ايتنمّة ا 

 يك يعدد من الاسباب نزكر منها لقوع ايوالي  في محةطلذ جتمع ايدراس ج لعةن  ملموذلالي  غرب كردفان كن

( لشرك  قريتر نايل   PETROENERGYلهي شرك  بترلانيرجي ) ايشركات ايعامل الانشط  اينفطة  يمالث من اكبر 

(GNPOC) ف  الي شرك  ستار اليل باالضاSTAR OIL)  ) نات الخاص  بخطط ايتنمة  اتوفر ايبةكما ساهم ايضا

 لالانشط  الاقتصادي  بايوالي  العتمادها كعةن  ملجتمع ايدراس .الاجتماعة  
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 -الدراسات السابقة: -0

 

ية  الاجتماعة  يشركات اينفط لايغاز لايدلر املنوط بها يدعم ل ملؤسو امن ايدراسات تناليت قضة   ايعديديك اهن

يورق  من هذه ا في املجتمعات املحلة  ، سوف نؤستعرض في هذا الجانب عملة  ايتنمة  الاقتصادي  لالاجتماعة  

رب ايدلل الاخر  في اجراء يتؤسلةط ايضوء علي تجا ايعلمة  عدد من هذه ايبحوث لايدراسات لذيك من اجل 

الامر  من شانه ان يعزز فرص ايتنمة  الاجتماعة  في قطاع اينفط لايغاز  . هذااينوع من  ايدراسات  هذاممل 

دراس  حول املؤسوية  كنموج يهذ ايدراسات من خالل الاستفادة من تجارب ايدلل الاخر  . ذيك ل بايؤسودان 

 Corporate Social Responsibility in the Oil and Gas Industry )الاجتماعة  يقطاع اينفط لايغاز في دلي  قطر  

in Qatar Perceptions and Practices ايدلر ايتنمو   تناليت( لهي دراس  قام باعدادها ايباحث محمد خيرت

  شركات اينفط لايغاز في قطر ي
 
كبير  انحصر بشكلص ايباحث ان دلر املؤسوية  الاجتماعة  يهذه ايشركات لقد خل

الحقوق لالحريات  تجاهل عوامل اخر  ممل تعلةم لايرياض  باالضاف  يلبيئ  بينمافي قطاعات ايصح  لاي

بيئ  لقوانين ايعمل لمحارب  ايفؤساد. ايدراس  اقترحت ربط  لتطوير  مة تنعدم الاساسة  يالنؤسان باالضاف  الي 

 [3]عة . ية  الاجتماعة  يشركات اينفط  في قطر باملعايير ايعاملة  يلتنمة  الاجتمال اطار املؤسو 

  Corporate Social Responsibility in the Oil) دراس  اخر  بعنوان املؤسوية  الاجتماعة  يشركات اينفط لايغاز 

(and Gas Sector   شرف علي اعدادها ايباحثا Jędrzej George    قامت بدراس  لضع املؤسوية  الاجتماعة

ي ت بشكل اساس ي علايدراس  ركذ هذهلاملقارن  بةنهم .  ايدلل اينامة  لاخر  متقدم   يشركات اينفط في بعض

 Corporate social responsibility. دراس  اخر  بعنوان [4]علي املجتمعات املحلة  همحور ايبيئ  لمد  تاثير 

(CRS) in the oil) (and gas industry    ايباحميناعدت بواسط Ehinfun Olusegun   لSue Hornibrook   تناليت

الاجتماعة  يقطاع اينفط لايغاز في نةجيريا لدلرها في محارب  ايبطاي  ل الجريم  لايفقر  املؤسوليّة  بشكل رئيس ي 

ت عزيز دلر املؤسوية  الاجتماعة  في املجتمعات. ايدراس  خلصت القتراح بعض ايؤسةاساة الحكومة  تلزم ايشركات ب

   [5]املحلة  لملحارب  ايفقر لايبطاي 

 

 (The False Developmental promise of   بعنوان  JedrzhJ George دراس  اخر  قام باعدادها ايباحث         

Corporate Social Responsibility: Evidence from Multinational Oil Companies يةّ ل ( ركزت علي املؤسو  

 ايدلر  دلن  تحول  ايتي ايقةود  عن ايبحث عملت عليل  الاجتماعة  يلشركات اينفطة  يعابرة يلقارات في خلةج غةنةا

 يلشركات الاجتماعة  املؤسولية  مخططات خضوعضمن هذه ايقةود  لفد خلصت ايدراس  علي ان من. ايتنمو  

ضاف  بال  دبايبال  الخاص  الخاص  دلن لضعها في الاعتبار اهداف املجتمعات املحلة  ل ايقضايا ايشرك  ألهداف

 رحت ايدراس اقت. يلكوادر ايرقابة  في مجال ايتنمة  املجتمعة   لالخبرة الاداري  ل يفنة   ايبشري  املوارد نقص الي 

مع ممملي  ه  يلشركات بصور مشتركماعةّ املؤسوليّة  الاجت الخاص  ب لالاستراتةجةات ايؤسةاسات تطوير ايعمل على

 . [6]الحكومات املحلة  
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 في السودان إلاجتماعية في قطاع النفط والغاز الراهن للمسؤولية و الوضع  التاريخي   -3

 

قطاع  –ايطاق  لايتعدين ايتي لضعتها لزارة اهم املشاريع تعتبر مشاريع ايتنمة  بمناطق انتاج ايبترلل من     

بمناطق  دارة الخدمات الاجتماعة ال  الاساس ي. ايهدف الخدمات الاجتماعة يذيك ادارة من اجل  انشأتاينفط ل 

خدمات الاجتماعة  في قطاع اينفط ل  ايذ  يضم ايشركات ايتنؤسةق بين مكونات منظوم  الهو  انتاج ايبترلل

ؤسط . في هذا الجانب من ايدراس  ناجات ايؤسكان املحلةينةتفةذ مشاريع تنموي  تلبي احتللزارة ايطاق  لايتعدين ي

 علي مصادر تمويل مشاريعل  لايغاز اينفط قطاع في إلاجتماعة  يلمؤسولية  لايراهن ايتاريخي ايوضعايضو علي 

 ها املشاريع يتي تم تنفةذ مع الاشارة الممل  يبعضالخدمات الاجتماعة  لالجه الانفاق 

  -:والراهن الوضع التاريخي 3.1.

ق عملةات مناطتاريخةا ساهمت شركات الانتاج اينفطي بشكل كبير في تمويل مشاريع ايتنمة  الاجتماعة  في     

تمويل لالاشراف علي مشاريع ايتنمة  الاجتماعة  لايبترلل، كما انشأت لزارة ايطاق  لايتعدين ادارة خاص  ي

لذيك بايتنؤسةق مع الحكومات املحلة . ليتممل إلاطار ايقانوني ملؤساهم  ايشركات في تحقةق مبدأ املؤسولية  

مع شرك  ستيت  1993لقد تم توقةع ألل اتفاقة  في عام  (EPSA) إلاجتماعة  في إتفاقة  قؤسم  الانتاج ايـ  

 بترليةوم بعد خرلج شرك  شةفرلن لمن ثم توالي ايتوقةع علي ايعديد من الاتفاقةات علي ذات اينمط. 

تلزم هذه الاتفاقة  شركات اينفط ايعامل  بتقديم دعم ماد  يلمؤساهم  في إنجاز مشرلعات ايتنمة      

 يإلتفاقةات يةتم إستخدامها في تنفةذ مشاريع 
 
الاجتماعة  حةث تقوم هذه ايشركات بدفع مبايغ محددة لفقا

عات ايشركات بتضمين بنود تنفةذ مشرل  ايتنمة  إلاجتماعة  إضاف  إلى ذيك تقوم لزارة ايطاق  لايتعدين بتوجةه

نتهاء أجل معظم الاتفاقةات إقتصر ، ايتنمة  ضمن موازناتها ايؤسنوي  في املناطق ايتي تعمل بها. موخرا  لبعد ا 

دارة الخدمات الا   جتماعة  بوزارة ايطاق  لايتعدين مصدر ايتمويل فقط علي موازن  ا 

 مصادر تمويل املشروعات: .03.

 يشركاتا تدفعها ايتيايدفعةات الخاصى  املخصص  يتمويل مشرلعات ايتنمة  إلاجتماعة  من  صادر امل تتكون 

نتاج اتفاقة   لذيك لفق بنود   لايتعدين ايطاق  يوزارة سنوي  بصورة صاف  باال   .ايشركات مع املوقع  قؤسم  الا 

ايؤسنوي  مصدر اخر من مصادر تمويل عملة  ايتنمة  الاجتماعة ، فنجد ان  ايشركات موزان  ذيك  تعتبرالي 

الحكوم  مممل  في لزراة ايطاق  لايتعدين توصلت الي اية  شراك  مع ايشركات اينفطة  يتخصةص بند يلتنمة  

ر اخر من دالاجتماعة  في موازناتها ايؤسنوي  علي ان يكون استرداد ايتكلف  مناصف  بين الحكوم  لايشركات. مص
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زارة الاجتماعة  بو  إدارة الخدمات  مصادر تمويل عملة  ايتنمة  الاجتماعة  في مناطق اينشاط اينفطي هي حؤساب 

لهو حؤساب قامت ايوزارة باستحداثه لتجنيب مبايغ محددة فةه يدعم عملة  ايتنمة   لايتعدينايطاق  

اصبح  وم يلحك ايعامل  املربعات معظم لأيلوي  إلانتاج قؤسم  إتفاقةاتالاجتماعة . حايةا لبعد انتهاء امد كمير من 

ادارة الخدمات  ملشاريع ايتنمة  الاجتماعة  في مناطق اينشاط اينفطي هو حؤسابئيس ي اير در ايتمويل مص

  [9] {8]& [7]الاجتماعة  بوزارة ايطاق  لايتعدين  لذيك بعد 
 

  إلاجتماعية:أوجه إلانفاق على مشاريع التنمية  3.3

 

من قبل ايشركات ايعامل  في مجال املختلف  تم تنفةذ ايعديد من املشرلعات في مجال ايتنمة  إلاجتماعة  

 [10] -ايعديد من ايقطاعات ليمكن تلخةصها لفق الاتي:شملت اينفط ل 

 انشاء قرى نموذجة ل  نشاء ايؤسدلدا: مشروعات البنى التحتية -

د ل شيةتل فائر ححفر ل تشيةد ال،حفر لصةان  الابار ،املةاهانشاء ل صةان  محطات : مشروعات املياه -

 ربط ل صةان  شبكات املةاه .

وفير ايز  تل  توفير ايكتاب املدرس ي،توفير اجالس ايطالبهةل املدارس،ل تأانشاء : وعات التعليممشر  -

 .املدرس ي

توفير املعدات ،انشاء ل تأهةل املراكز ايصحة انشاء ل صةان  املؤستشفةات،: مشروعات الصحة -

 تجهيز ايوحدات ايطبة  املتحرك  .ل ايطبة  ل ايتشخةصة  

هةل لصةان  تأنظم  ايطاق  ايشمؤسة ،املويدات ل لحدات الاضاءة،تشيةد أ : مشروعات الكهرباء -

 محطات ايكهرباء

 :مشرلعات زراعة  صغيرة . مشروعات أخرى  -

 مشاهدة ل دلر شباب . انشاء نواد :انشاء مراكز تدريب ل تدريب منهي،مشروعات طرق  -

-  

  نماذج للمشروعات املنفذة:3.4

قطاع ها منظوم  ايتنمة  بذفةما يلي تؤستعرض ايدراس  بعض اينمازج ملشاريع ايتنمة  ايتي قامت بتفة

 اينفط 

 م:2116- 2113مشرلع ايقرى اينموذجة  بوالي  غرب كردفان 3.4.1

لشركات ايبترلل بايتنؤسةق مع حكوم  لالي  غرب كردفان  ايتعدينايطاق  قامت ادارة الخدمات الاجتماعة  بوزارة 

ثرين  لذيك بانشاء قرى نموذجة  بايفردلس ل بلةل 
 
رحةل تبمناطق إلانتاج حةث تم إلاتفاق على إلستةعاب املتا

عات حتكاك ل املناز تخفةض درج  إلا  لذيك بهدفلى قرى نموذجة  جديدة إاملتاثرين باينشاط اينفطي  ايؤسكان 

 لايذى عينايض صلح موتمر يتوصةات نتةج  نشأ  املشرلع .نتاج ايبترللإمناطق تأمين بين ايقبائل املختلف  ل 

 ويضاتتع مجال في مناسب  تشريعات سن علي جمةعها لايواليات باملركز ايؤسلطات تعمل أن على مقرراته إحتوت
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 فترات ةلتقل ل مراحله بكل اينفط إنتاج عملةات تؤسريع بهدف ايبترلل إنتاج مناطق تأمين على لايعمل ايبترلل

 مناطق الانتاج  في لألاستقرار ألامن لتحقةق ايتوقف

قري  على مدرس  اساس بنين كل  لتحتو  دلالر   66,597,580 تشيةد ايقر  اينموزجة  حوالي كلف  بلغت ت     

 مؤستشفى ،مدرس  ثانوي  بنات لداخلة   ،مدرس  ثانوي  بنين لداخلة , مدرس  اساس بنات لداخلة  ،لداخلة  

 [10] .ايؤسوق املركزى لايشرط  لاينةاي  ل ايوحدة ايبةطري  باالضاف  اليمسجد  ، لحدات سكنة ،ريفى 

 ( مصادر تمويل مشرلع ايقر  اينموزجة 2جدلل رقم )

 نسبة املساهمة  املبلغ مليون دوالر  جهة التمويل 

 الحكوم  املركزي  ) لزارة املاية  الاتحادي  (
20,000,000 

30% 

 لالي  غرب كردفان ) لزارة املاية  ايوالئة  (
20,000,000 

30% 

 الحكوم  املركزي  ) لزارة اينفط (
20,000,000 

30% 

 شرك  بترلانرجي.
6,597,580 

10% 

 %100 66,597,580 إلاجمالي

 

 مشرلع ســد ايشخــار  3.4.2

 ايهدف من تنفةذ هذا املشــــرلعيلمةاه بواد  شــــلنقو لالي  غرب كردفان . مشــــاريعأضــــخم يعد هذا املشــــرلع من  

ـــكل  هو دعم جهود ايتوطين ل ايعمل علي  ــ ــــتقرار املةاه  ندرةحل مشــ ــ ــــاحب  نتةج  السـ ـــاف  الى الخدمات املصـــ ــ باالضــ

ـــكان لتنمةتهم . ( 66,111,111بتكلف  اجماية  بلغت ســـــت  لســـــتون ملةون جنةه ســـــوداني ) املشـــــرلعتنفةذ تم  ايؤســ

ــــب اي بتمويل كامل من لزارة اينفط لايغاز. دراســــــات فان عدد ايؤســــــكان املؤســــــتفةدين من اقام  هذا ايؤســــــد لبحؤســ

ـــــر لايفاكهه   111 عشــــــــرلن ايف نؤســــــــم  اضــــــــاف  الى مائه ايف راس من املوا ــــــــ ى اضــــــــاف  يزراع  ــ فدان من الخضـ

ملحقات ايؤســد هي اربع  حفائر تقع على خور ايشــخار موزع  على اربع   ضــاف  يالســتزراع ايؤســمكي بايبحيرة. باالا  

مناطق تغطى مؤســاف  خمؤســه لعشــرلن كلم اســفل ايؤســد ل يتم ملا هذا الحفائر من مةاه الامطار  ثم يتم تغذيتها 

ســـــــــفل ايؤســـــــــد حتى مؤســـــــــاف  خمؤســـــــــون كلم من ايؤســـــــــد خالل بقة  ايعام , كما توجد امكانة  انشـــــــــاء حفائر اخرى ا

ــــب ايبرنامج ايزمني في ايعام  ــ ـــــد ل ملحقاته من الحفائرحؤسـ ــــلةم املن 2116.اكتمل ايؤســ ــ ـــــأه بكاملها لحكوم  لتم تؤسـ شــ

 .[10]غرب كردفان
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 -ايشركات املوقع  التفاقةات قؤسم  الانتاج مع الحكوم  ايؤسودانة : مشاريع 3.4.3

 فقد قامتبوزارة ايطاق  لايتعدين علي حؤسب ايبةانات املتوفرة من تقارير ادارة الخدمات الاجتماعة  

 -مجموع  من املشاريع يمكن الاشارة اييها بايجاز علي اينحو ايتالي: ايشركات بتفةذ

 لأنجزت( 1,2,4) بمربعات هجلةج حقل عملت ايشرك  في :البترول لعمليات الكبرى  النيل شركة 

 إنشاءل  تعلةمةا مشرلعا 55، صحةا مشرلعا 71،يلمةاه مشرلعا517عدد  املاضة  ايؤسنوات خالل

 . زراعة  مشرلعات( 5)

 رة فتأنجزت خالل عملت ايشرك  في حقول عداريل لفلوج ل لقد :  شركة بترودار لعمليات البترول

 مشرلعا تعلةمةا 35ل  مشرلعا صحةا 33 مشرلعا يلمةاه66عدد  ( 2111 -2112) عملها

  مشرلعا  55 عدد املاضة  ايؤسنوات خالل لأنجزت( 6) مربع بلةل  حقل في لتعمل :بترلانرجي شرك 

 تعلةمةا مشرلعا 15 لصحةا مشرلعا15، يلمةاه

   خالل لأنجزت( 17) بمربع لعديل  شارف ل جابرة لابو ايبرصاي  حقول  في لتعمل:  ستاراليلا   شرك 

 تعلةمة  مشاريع 7ل  صحة  مشاريع 9، يلمةاه مشرلعا 15 عدد املاضة  ايؤسنوات

  عدد   يلمةاه مشاريع 3 عدد املاضة  ايؤسنوات خالل أنجزت: املحدلدة اينفط لخام بترلالينز شرك

  [10] تعلةمة  مشاريع 3ل  صحي مشرلع( 2) يناثن
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عداد الورقة -4  :منهجية اا

 

م اداء ةةقتي لايتحلةل الاستراتةحي تحلةل ايعملةات يعلي استخدم اسلوب اعداد هذه ايورق اعتمدت منهجة        

مع  قؤسم  الانتاجلايشركات املوقع  التفاقةات , ايتي تشمل لزارة ايطاق  لايتعدينمنظوم  الخدمات الاجتماعة  

املنهجة   هو تقةةم اداء منظوم  ايتنمة  في قطاع اينفط )  يؤسودان. ايهدف من لراء استخدام هذهحكوم  ا

جتمع مل ايبيئ  الخارجة  في ماملجتمعات املحلة  ايتي تماثر عمل هذ املنظوم  في ايبيئ  ايداخلة ( لايوقوف علي 

ي ف موشرات الاداء املالي ملنظوم  الخدمات الاجتماعة علي قةاس  ايعملةاتايتحلةل  اعتمد منهجة  ايدراس .

قةاس الاثر ملشاريع الخدمات الاجتماعة  في مناطق عملةات  موشراتشركات الانتاج اينفطي باالضاف  الي  ل  ايوزارة

 ايبترلل. 

 تحليل العمليات  4.1

، لهو يعتمد بصورة اساسة  علي عدد من الادلات ما عملة  أداء يتحلةل تحلةل ايعملةات هو منهجة  تؤستخدم

علي ي بشكل اساس اعتمد في هذه ايورق  ايعلمّة  ايعملةات  لقةاس ايؤسبب لالاثر. تحلةل منها قةاس تدفق ايقةم 

حؤساب معدل  ايتدفق اينقد  ب اهتمت لقةاس الاثر. موشرات قةاس الاداء املالي  موشرات قةاس الاداء املالي

 خلة  في لزارة ايطاق الخاص بمشاريع ايتنمة  لمقابلته بايتزامات ايتنمة  يتحديد مد  قدرة املنظوم  ايدا

ا تفةذ مشاريع ايتنمة  في مناطق عملةات ايبترلل.ايضير ايؤسةوي  الازم  يتوفايتعدين لشركات الانتاج اينفطي يل 

اب ؤسفي حايشركات لايتنمة  بموازن    اداءموشر علي ايوقوف علي  عملت ايدراس  من خالل ايتحلةل ايتشغةلي 

الختبار مد  كفاءات اينظام ايدخلي في ايوزارة لايشركات  في  اينفط لذيكادارة الخدمات الاجتماعة  بوزارة 

كما عمدت ايدراس  ايضا الي تصنةف ايبةانات املاية  الخاص  بايصرف من حؤساب تنفةذ مشاريع ايتنمة . عملة  

نتاج ناطق ايادراة الخدمات الاجتماعة  بوزارة ايطاق  لايتعدين يلوقوف علي ايصرف الحقةقي علي ايتنمة  في م

 اينفطي.

لة  في املجتمعات املح الاقتصادي  لالاجتماعة  ايعوامل تحلةليقةاس الاثر اعتمدت منهجة  اعداد ايورق  علي       

 لحصر  املنفذة املشاريع عدد ممل موشرات قةاس كمّة اعتمدت ايورق  علي .   املؤستهدف  بعملة  ايتنمة 

صناع   اثر  ةاسقي املشاريع هذه تنفةذ في لايغاز اينفط قطاع مؤساهم  نؤسب  تحديد الي باالضاف  منها املؤستفةدين

 ..محالر ايصح ، ايتعلةم لالاقتصادفي  املجتمعات املحلة  علي لمشاريع ايتنمة  الاجتماعة  اينفط 
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كما اضافت ايورق  موشرات قةاس نوعة  يقةاس اثر مشاريع يتنمة  في مناطق الانتاج في محور  ايصح   

 رغي عشوائة  عةن  على الاستبةان توزيع ط ايدراس  حةث تملايتعلةم عن طريق استبةان مجموع  من محة

 تقبل على املؤستبين داداستع مدى يوضح قؤسم على الاستبةان استمارة إشتملت ، مؤستبين 211 حجمها منتظم 

 على انالاستبة احتوى  كما ـ ايتعلةم ل ايصح  جاالتم الاستبةان غطى لصدق، بشفافة  عليها لالاجاب  الاسئل 

 . نظرته لفق الاستبةان يشتمله مايم على ايتعلةق فى املبحوث رغب اذا فةما ايعام يلتعلةق قؤسم

 التحليل لاستراتيجي 4.2

يلتقةم نقاط ايضعف  SOWT) تحلةل ايعملةات اعتمدت ايورق  ايضا اسلوب ايتحلةل الاستراتةجي ) الي باالضاف 

ائز الاساسة  ايركمن أهم  الاستراتةجي تحلةل ايلايقوة في ايبيئ  ايداخلة  لايفرص لاملهددات في ايبيئ  الخارجة . 

ل كهذه ايدراس  تعتمد منهجة  ايتحلةل الاستراتةجي علي رصد  ل، فمن خال لاملتابع  الاداري  يعملة  ايتخطةط

رك  لايتغةير لح ليقوم بعرض  وم  ايتنمة  في قطاع اينفطملنظيبيئ  الخارجة  لايداخلة  ايتغةيرات املوثرة على ا

جزء  لدراستها لتحلةل كل ايتي تحدث فيها  ايتغةيراتايذ  يطرأ علي منظوم  ايتنمةى  في قطاع اينفط ل رصد 

   .ج املترتب  على لجود هذا ايتغةيرلمعرف  ما اينتائ خاص بها

  ايداحلة  لالخارجة  يعمل ايتنمة  الاجتماعة  ايتحلةل الاستراتةجي مع ايبيئمنهج تعامل يهذه ايدراس  من خالل 

منظوم  ادارة عمل ايتنمة  الاجتماعة  في لزارة ايطاق  لايتعدين  هيايبيئ  ايداخلة   في قطاع اينفط حةث تعتبر 

. ستقوم جتماعة الا  املؤستهدف  بعملةات ايتنمة  املحلة  تمعاتاملج تمملنما ايبيئ  الخارجة  يباالضاف  يلشركات ب

اس لقةخال ايتحلةل ايتشغةلي  في منظوم  ايبيئ  ايداخلة  من س  بايتعرف علي نقاط ايقوة لايضعفايدرا

ء يهذه املنظوم  بينما تقوم برصد ايفرص لاملهددات من خالل ايتحلةلي ايتشغةلي ايضا لايذ  موشرات الادا

( يوضح اطار منهجة  1. ايشكل رقم )الاستراتةجي ايتحلةليعتمد علي منهجة  قةاس الاثر في ايبيئ  الخارجة . 

 ايبحث لتدرج لسائل ايتحلةل لايقةاس.

 منهجة  ايبحثاطار ( 1شكل رقم )

 

مؤشرات قياس االداء

المالي
مؤشرات قياس االثر

التحليل 
 sowtاالستراتيجي
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 في الدراسة املستخدمةFactors (والعوامل )البيانات  4.3

اعتمدت ايدراس  علي ايبةانات املتوفرة من عدة مصادر من ضمنها تقارير ادارة الخدمات الاجتماعة  بوزارة ايطاق  

 لحؤساب الخدمات لايتعدين, تقارير موازن  ايشركات الخاص  بعمل ايتنمة  الاجتماعة ، تقارير الادارة املاية  

عة , تقارير بنك ايؤسودان باالضاف  الي الخارط  ايتنموي  الخاص  بايصرف علي بند ايتنمة  الاجتماالاجتماعة  ل 

باعتبارها تممل عةن  كبيرة من مجتمع  2115لتقرير الاداء يوالي  غرب كردفان يلعام  2115يوالي  غرب كردفان 

يوضح  (3رقم ) ايتاليايدراس  )املجتمعات املحلة ( لتضم حقول اينفط ايرئيؤسة  في ايبالد. الجدلل 

في ايتي اعتمدت عليهم ايدراس  ل  (measurement impact factors)ل موشرات قةاس الاثر   (Factors)ايعوامل

 تنمة  الاجتماعة  يقطاع اينقط في مناطق الانتاج.تقةمها الثر عملةات اي

 ( ايعوامل لاملوشرات املؤستخدم  في منهجة  ايبحث3جدلل رقم )

 موشرات ايقةاس ايعامل

 

 قةاس الاداء املالي 

 اينقد  الخاص بمشاريع ايتنمة  عامل ايتدفق 

 موشر املوازن  

 ايتنمة  بمناطق انتاج اينفطاحتةاجات 

 

 قةاس اثر مشاريع ايصح  

 عدد  املشاريع ايصحة  املوجودة بمناطق انتاج اينفط

 عدد املشاريع املنفذة بواسط   قطاع اينفط 

 املنفذة بواسط  قطاع اينفط يلنؤسب  ايكلة نؤسب  املشاريع 

 

 قةاس اثر مشاريع ايتعلةم

 عدد  املدارس ايكلي املوجود في مناطق انتاج اينفط

 عدد املدارس املنفذة بواسط   قطاع اينفط 

 نؤسب  املشاريع املنفذة بواسط  قطاع اينفط يلنؤسب  ايكلة 

 

 قةاس الاثر الاقتصاد   

 ايقو  ايعامل  

  املؤساهم  في ايناتج ايقومي الاجمالي

 والي اي لحكوم  املركزي  الايرادات في اينفط قطاع مؤساهم 
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 التحليل الفني للدراسة -5

 

ور الالل هو تحلةل ايعملةات ايذ  يرتكز علي تحلةل املوشرات اعتمد ايتحلةل ايفني يلدراس  علي محورين، املح

املاية  يقةاس مد  قدرة لكفاءة منظوم  ايتنمة  في قطاع اينفط علي مقابل  احتاجات ايتنمة  في مناطق الانتاج. 

ن  لجكما اعتمدت ايدراس  في املرحل  ايمانة  من هذا املحور علي تصنةف ايبةانات املاية  الخاص  بحؤساب 

ة منظوم  ايتنمة  في استغالل يلوقوف علي مدئ كفاء كاتالخدمات الاحتماعة  لاختبار  معدل اداء موازن  ايشر 

سلوب ا رد املتاح  يدعم برنامج ايتنمة  الاجتماعة . في املرحل  ايمايم  من ايتحلةل ايتشغةلي انتهجت ايدراس املوا

 عات املحلة . فذها قطاع اينفط علي املجتمايتي نقةاس الاثر يتقةةم اثر مشاريع ايتنمة  

لايذ  يهدف الي  (SWOT Analysis)  هو محور ايتحلةل الاستراتةجي  في منهجة  عمل ايدراس   املحور ايماني     

ايتعرف علي نقاط ايقوة لايضعف في ايبيئ  ايداخلة ملنظوم  ايتنمة  في قطاع اينفط لايفرص لاملهددات في 

    ايتحلةل ايفني يلدراس . املجتمعات املحلة (. فةما يلي تفاصةل ايبيئ  الخارجة )

 :Operational Analysisتحليل العمليات نتائج 5.1

الي ةب قةاس الاداء املاساي فةما يختص بتحلةل تحلةل ايعملةات نؤستعرض في هذا الجانب من ايدراس  نتائج 

د  قدرة لكفاءة منظوم  ايتنمة  في قطاع اينفط يتلبة  احتةاجات ايةب قةاس الاثر يتقةم مباالضاف  الي اس

 ايتنمة  في مناطق الانتاج 

 :ايتنمة  ايلتزامات مقابل في اينقد  ايتدفق موشر5.1.1

ت ل اايتزام مقابل في الخاص بمشاريع ايتنمة  املالي ايتدفق موشر تحلةل علي يركز ايدراس  من الجانب هذ

لايتي تممل عةن   2119-2115والي  غرب كردفان ياحتةاجات  ايتنمة  ايتي تم رصدها بناء علي الخط  ايتنموي  

 هي ايوالي  ايرئيؤسة  ايتي تحتضن عملةات الانتاج اينفطي ردفانيجدر الاشارة ان لالي  غرب ك مجتمع ايدراس .

ايتدفق اينقد  ملقابل   موشر  . 2B OPCOشارف ل فهي تضم الحقول ايرئيؤسة  يشركات بترلاتيرجي,  في ايؤسودان 

 ضاف باال  لايتعدين ايطاق  ةلزار  في ايتنمة  منظوم  ؤستطةعت مد  ا  الي ضحو ي ان شان  مناحتاجات ايتنمة  

يوضح ايتدفقات اينقدي   (4رقم ) . الجدلل ايتالياحتةاجات ايتنمة  في مناطق الانتاج. مقابل املنتج   ايشركات الي

من لزارة ايطاق  لايتعدين لايشركات املشغل  باالضاف  الي ايلتزامات ايتنمة  في لالي  غرب كردفان خالل ايفترة 

تم اعتماد ايصرف من حؤساب لجن  الخدمات الاجتماعة  كموشر يتدفق اينقد   [12] & [11]  ..2119-2115من 

تم اعتماد بةانات موازن  اايتنمة  الاجتماعة  في ايشركات كموشر يلتدفق  من لزارة ايطاق  لايتعدين كما ايضا
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بايعمالت الاجنبة  يلعمل  املحلة  كل حؤسب سعر ايصرف ايتقدي   اينقد  من ايشركات. لتم تحويل ايتدفقات 

 في الاعوام املحددة لذيك من اجل توحةد لحدة ايقةاس.

 

 جنةه سوداني( 111احتةاجات ايتنمة  بمناطق انتاج اينفط )قابل مل( ايتفقات ايتقدي  4جدلل رقم )

 2119 2115 2117 2116 2115 ايوحدة

لزارةايطاق  

 لايتعدين

111,769 94,551 143,531 26,627 39,251 

GNPOC 11,520 13,320 7,560         - - 

Petro Energy 37,747 22,200 10,500 47,000 45,000 

2B OPCO - - - 86,950, 83,250 

Sharif 3,939 6,251 5,192 44 5,341 

 ايتدفق اجمالي

 اينقد 

153,976 136,652   169,753 161,622 172,572 

 2,753,411 2,557,111 3,331,711 4,562,611 1,157,911 ايتنمة  اختةاجات

معدل ايتدفق 

 اينقد 

14.5% 3% 5.1% 5.56% 6.21% 

 2119-2115& الخط  ايتنموي  يوالي  غرب كردفان الادارة املاية  بوازارة ايطاق  لايتعديناملصدر: موانات ايشركات & تقارير 

( توضح ان نؤسب  ايتدفقات اينقدي  ل ايتمويل املرصودة يعملة  ايتنمة  في مناطق 4ايبةانات من الحدلل رقم )

الل بنؤسب متفالت  خ يهذه املناطقاحتةاجات ايتنمة   تقابل زارة ايطاق  لايتعدين لايشركات الانتاج من قبل ل 

بنؤسب   2115لاعالها كانت قي عام  %3بنؤسب   2116عام  . اقل نؤسب  تدفق تقد  كانت في2119-2115ايفترة من 

نمة  يتحجم ايتدفقات اينقدي  املخصص  يعملةات ايتنمة  مقابل ايتزامات ا قارن بين( ي2ايشكل رقم ). 14.5%

 الاجتماعة  بمناطق الانتاج.
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 ايتنمةو الاجتماعة  بمناطق الانتاج احتةاجات( ايتدفقات اينقدي  مقابل 5شكل رقم )

 

عتبر لهذا يايتنمة   احتةاجاتضعف نؤسب  ايتدفق اينقد  مقابل من خالل ايبةانات اعاله يتضح بصورة جلة  

يتطلب مراجع  سةاس   موشر ضعف في ايبيئ  ايداخلة  ملنظوم  ايتنمة  في قطاع اينفط لايغاز . هذا الامر 

في لزارة ايطاق  لايتعدين لحث ايشركات علي زيادة بند  الاجنماعة  تخصةص املوارد يصالح عملةات ايتنمة 

طلب ايضا مراجع  بند ايتنمة  الاجتماعة  في الاتقاقةات ايتي توقعها . كما يتايتنمة  الاجتماعة  في موازناتها ايعام 

 طي الحكوم  مع شركات الانتاج اينف
 
مة  يلتن بايشكل ايذ  يجعل من هذه الاتفاقةات داعم حقةقيمؤستقبال

كما يجب ايضا ايعمل بتنؤسةق تام مع حكوم  ايواليات ذات  .مناطق الاستممار اينفطيالاقتصادي  لالاجتماعة  في 

 تنمة .شاريع ايملتمويل ايتخطةط ل اي ايصل  في عملةات 

 في الشركات التنمية موزانةمؤشر 5.1.2

 :الخاصع  التفاقة  قؤسم  الانتاج شركاتاي 5.1.2.1

ي موازناتها جتماعة  فبند يلتنمة  الا   بتخصةصايؤسودان    التفاقة  قؤسم  الانتاج مع حكوم وم ايشركات الخاضتق

الي رصدتها  ازنات ايؤسنوّي ( املو 5ل رقم )خدمات املةاه. يظهر في الجدل  ايتعلةم ل يدعم مشاريع ايصح  ،  ايؤسنوي 

 [11]  2116الي  2115هذه ايشركات يدعم عملةات ايتنمة  الاجتماعة  خالل ايفترة 
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 2119-2115( موازن  ايتنمة  بايشركات خالل ايفترة 5جدلل رقم )

USD (000) 

 

 ايشركات

2115 2116 2117 2115 2119 

 املنفذ املوازن  املنفذ املوازن  املنفذ املوازن  املنفذ املوازن  املنفذ املوازن 

GNPOC 1511 1511 1511 1511 911 911     

Petro Energy 5595 5595 3111 3111 1251 1251 1111 1111 1111 1111 

2b OPCO     1551 1551 1551 1551 1551 1551 

Sharif 615 615 545 545 975 975 1  115 115 

 2119-2115اايفترة  ن  ايعام  يلشركات خاللز املصدر: تقارير املوا

 

 باكملهافاقها نايبةانات املتوفرة من موازنات ايشركات تظهر ان  املبايغ املرصودة يلتنمة  في موازن  ايشركات قد تم ا

يد من ايضبط لاملراجع  لاستحداث ايوسائل انات تحتاج الي مز هذه ايبةايذ  خصصت فةه.  خالل نفس ايعام

 .الاممل ملخصصات ايتنمة  في موازن  ايشركات لاظهار ا  انحراف في هذه املوازناتايكفةل  ملتابع  الاستخدام 

  وزارة ايطاق  لايتعدينادارة الخدمات الاجتماعة  ب5.1.2.2

 مشاريع الخدمات بوازارة ايطاق  لايتعدين  في اطار تنظةم لحصر لتنفةذ  جتماعة  الخدمات الا   ادارة تشكلت 

حصر لتحديد مشاريع في جتماعة  الا   تنحصر مهام ادارة الخدمات.  عملةات ايبترللمناطق الاجتماعة  في 

الخدمات الاجتماعة ,اجازة الخط  لاملوازن  ايؤسنوي  يلمشاريع ل متابع  تنفةذ الخط  ايؤسنوي  املجازة. تم 

  ايطاق زير يو يحق  باسم لجن  الخدمات الاجتماعة  بغرض تمويل مشاريع ايتنمة , علما انه حؤسابتخصةص 

ادارة  ط.اينف انتاج لتصدير فقط ايتصرف في رصةده يصالح مشاريع ايتنمة  الاجتماعة  في مناطق  لايتعدين

ل لزارة ايطاق  لايتعدين لال شك خارج موازن  املوسؤس  ايؤسودانة  يلنفط تتم حؤساب لجن  الخدمات الاجتماعة  

 بة لاملحاسفي ذيك مخايف  يالئح  الاجراءات املاية  ان 

هي املبايغ ايتي تدفعها ايشركات   بوزارة ايطاق  لايتعدين جتماعةايرادات حؤساب لجن  الخدمات الا  مصادر   

 
 
 امل

 
يرادات لي الا  ضاف  ا  نتاج  باال  تفاقة  قؤسم  الا  جتماعة  لذيك  بناء علي ا    لحقول اينفط تحت بند ايتنمة  الا  شغل

لايشركات ايتابع  يها باالضاف  يلشركات الخاضع  جن  ايتخلص من ايفائض ) اصول املوسؤس  لالخاص  ب

ادارة الايرادات الخاص  بايتخلص من فائض الاصول بواسط  ، لالجدير بايزكر هنا ان  (التفاقة  قؤسم  الانتاج

مخايف  يلمعاير ايضا بر حؤساب لجن  الخدمات الاجتماعة  )حؤساب خارج بنود املوازن  ايعام  يلموسؤس  ( يعت

ن ، لبحكم انتهاء امد ايكمير مموخرا املحاسبة  ليوثر علي سالم   ايقوائم املاية  الخاص  باملوسؤس  ايؤسودانة .

ل   الاتفاقةات مع 
 
شغ

 
  يؤسةيعتمد  بصورة رئالخدمات الاجتماعة  في قطاع اينفط اصبح دعم مشاريع ايشركات امل
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هذا الجانب علي تحلةل املصرلفات  اعتمدت منهجة  ايدراس  فيايفائض. علي ايرادات لجن  ايتخلص من 

 ايتنمة  مشاريع لايبةانات املاية  لحؤساب ادارة الخدمات الاجتماعة  يتحديد قةم  ايصرف الحقةقي علي

  الاجتماعة  في مناطق ايبترلل . تم تصنةف املصرلفات الخاص  بحؤساب لجن  الخدمات الاجتماعة  بوزارة ايطاق

الي مصرلفات اداري ، مصرلفات تنمة  لمصرلفات خارج بند ايتنمة .  2119الي  2115لايتعدين خالل ايفترة من 

ايصادرة من الادارة عملة  ايتحلةل اعتمدت علي تقارير ايصرف الخاص  بحؤساب لجن  الخدمات الاجتماعة  ل 

املاية  بوزارة ايطاق  لايتعدين. ايغرض من تصنةف ايبةانات هو ايوقوف علي كةفة  ادارة حؤساب لجن  الخدمات 

علي ايؤسوال املهم حول كةفة  استخدام املوارد املخصص  يلتنمة  الاجتماعة  بوزارة ايطاق  لايتعدين لالاجاب  

 الاجتماعة  بمناطق الانتاج.

حؤساب ادارة الخدمات الاجتماعة   من  صرفها الاموال ايتي تم ل  ايبةانات املاية  ( يوضح تفاصةل6الجدلل رقم )

علي تكايةف لاعباء اداري  تم صرفها  مع تحديد املبايغ ايتي 2119الي  2115خالل ايفترة بوازرة ايطاق  لايتعدين 

10]  [باالضاف  الي ايصرف خارج بند ايتنمة 
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 2119-2115حؤسابات ادارة الخدمات الاحتماعة  بوزارة ايطاق  لايتعدين خالل ( 6) رقم جدلل 

نؤسبب  املصرلفات 

الادارب  ل ايصرف خارج 

الي الجم بند ايتنمة 

 ايصرف

)%( 

 

نؤسب  ايصرف خارج 

ايتنمة  الجمالي بند 

 املصرلفات

)%( 

ايصرف خارج بند 

 ايتنمة 

(111) 

نؤسب  املصرلفات الاداري  

 يلصرف ايكلي

)%( 

 

 املصرلفات الاداري 

(111) 

 

 ايصرف من حؤساب لجن 

الخدمات  الاجتماعة  

 بمناطق ايبترلل

(111) 

 

 

 

  الاعوام        

1.39 1.32 31,549 1.17 7,391 111,769 2115 

1.66 1.62 59,156 1.14 4,719 94,551 2116 

1.94 1.91 131,965 1.13 5,533 143,531 2117 

1.92 1.51 13,311 1.42 11,214 26,627 2115 

1.77 1.53 21,651 1.24 9,525 39,251 2119 

 املاية  بوزارة ايطاق  لايتعدينلايصادارة من  الادارة ادارة الخدمات الاحتماعة  حؤساب الخاص  بتقارير بناء علي اي يناعداد ايباحماملصدر:             

 2119-2115 حؤساب لجن  الخدمات الاجتماعة  حرك ( 2شكل رقم )

0.00

20,000.00

40,000.00

60,000.00

80,000.00

100,000.00

120,000.00

140,000.00

2015 2016 2017 2018 2019

الصرف علي التنمية  المصروفات االدارية الصرف خارج بند التنمية
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اجمالي من  %32( توضح ان ايصرف خارج بند ايتنمة  الاجتماعة  ممل نؤسب  6ايبةانات في الجدلل رقم )

باالضاف  2117من اجمالي مصرلفات ايعام  %91، 2116من مصرلفات ايعام  %62 ، 2115ايعام مصرلفات 

علي ايتوالي. ايصرف الادار  علي انشط  لجن   2119ل  2115 من اجمالي مصرلفات عامي  %53ل   %51الي 

فات من مصرل  %24ل  %42حةث صنفت  2119ل  2115الخدمات الاجتماعة  بلغ اعلي معدل يه في عامي 

نؤسب  ايصرف خارج بند ايتنمة  باالضاف  يالنفاق الحؤساب كمصرلفات اداري  تخص لجن  ايتخلص من ايفائض. 

من اموال حؤساب الخدمات  %92ل  %94حةث تم انفاق  2115ل 2117الادار  بلغت اعلي معدل يها في عامي 

 شير . هذه ايبينات تتنمة  الاجتماعة يصالح بنود ييس يها عالق  بمشاريع اييلعامين علي ايتوالي  الاجتماعة 

الي ان ايرادات حؤساب لجن  الخدمات الاجتماعةا لظفت بشكل كبير يدعم لتمويل برامج ييس يها بصورة كبيرة 

 الانتاج.عالق  بايتنمة  الاجتماعة  لال تخص مناطق 

سوء ادارة  تظهر بوضوح الخدمات الاجتماعة  لجن  خارج بند ايتنمة  الاجتماعة  في حؤساب الانفاقالجه     

  ايتي نقط  ضعف كبيرة في اينظام لايبيئ  ايداخلة عتبر هذه ت ل يلنفط يلموارد املخصص  يتنمة  املناطق املنتج  

( يوضح بةانات ايصرف علي حؤساب 3. ايشكل رقم )هذه املناطقيقع علي عاتقها تنفةذ مهام ايتنمة  الاجتماعة  في 

من منصرفات الحؤساب هي صرف  %73ليظهر ان حوالي  2119-2115مات الاجتماعة  خالل ايفترة لجن  الخد

 خارج بند ايتنمة  الاجتماعة  ملناطق ايبترلل.

 ( ايصرف علي حؤساب لجن  الخدمات الاجتماعة 2شكل رقم )

 

 

املوازن  الخاص  باملولسؤس   بنود بند الخدمات الاجتماعة  ضمن  مؤستقبال  تقترح ايدراس  ان يتم اضاف 

 خدماتال بالضاف  الي ذيك تهةئ  ادارة .يلنفط للزارة ايطاق  لايتعدين ملزيد من ايضبط لاملراقب  ايؤسودانة  

ء بايتنؤسةق مع ايواليات
 
 بامر عنة امل الاجتماعة   بايشكل املناسب مدها بايكوادر املوهل   يتقوم بدلرها كامال بدا

 تابع لصوال الي م  يلمشاريع ايؤسنوي  لاملوازن  الخط  الاجتماعة  لمن ثم  اجازة الخدمات ريعمشا ايتنمة  لتحديد

 املجازة. ايؤسنوي  الخط  تنفةذ

ةالصرف علي التنمي

الصرف خارج بند 
التنمية 

المصروفات االدارية

2019-2015مصروفات حساب لجنة الخدمات االجتماعية خالل الفترة 
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 مؤشرات قياس لاثر5.1.2

يع ايتنمة  الاجتماعة  ايتي قامت اثر مشار  تقةمقةاس الاثر في هذه ايدراس  بشكل اساس ي علي  لاعتمد تحلة

يصح  االاقتصادي  باالضاف  الي عوامل ايمعات املحلة . ركزت ايدراس  علي لايشركات في املجتنفةذها ايوزارة يت

ق عملةات في مناط ؤسة  ايتي تقوم منظوم  ايتنمة  بقطاع اينفط بتنفةذهاباعتبارها املشاريع ايرئيلايتعلةم 

 ايدراس  بتحلةلها لمناقشتها  ا يلي املحالر ايرئيؤسة  ايتي ستقومفةم .ايبترلل

 -ايصح :محور 5.1.2.1

بدعمها. بةانات ايدراس  في هذا هي احد  املحالر ايرئيؤسة  ايتي قامت منظوم  ايتنمة  في قطاع اينفط لايغاز 

من خالل  .مؤستشفةات لمراكز للحدات صحة  تهاالجانب تناقش بشكل اساس ي املشاريع ايصح  ايتي تضم انشائ

( يتضح ينا ان عدد املؤستشفةات لاملراكز ايصحة  ايتي توفر الخدم  ايصحة  في مناطق الانتاج قد 3ايشكل رقم )

نات الهذه ايبة 2115في ايعام  136الي  2115مؤستشفي لمركز عالجي في ايعام  71ازداد بشكل  ملحوظ من 

 [12]&  .يؤسنو  يبنك ايؤسودانلايتقرير ا 2115يلعام غرب كردفات استنادا علي تقرير الاداء ايتنفةذ  يلوالي  

[11]  

 ( عدد املؤستشفةات لاملراكز ايصحة  بوالي  غرب كردفان3ايشكل )

 

 ايؤسنوي  يبنك ايؤسودانتقارير اياملصدر: 

 عدد املرافق الصحية بمناطق لانتاج في مقابل املشاريع الصحية لقطاع الطاقة والتعدين( 7جدول رقم )

 املؤستشفةات عدد

لايوحدات   لاملراكز

بايوالي  ايصحة   

نؤسب  تغطة  املرافق 

 ايصحة  يلؤسكان 

 لاملراكز املؤستشفةات عدد

ايتي تم تشيةدها  ايصحة 

بواسط  قطاع اينفط 

 لايغاز

نؤسب  مؤساهم  قطاع 

ايطاق  لايتعدين في 

تشيةد املرافق 

 ايصحة 

517 34%  93 15%  

 2115املصدر: تقارير الاداء يوالي  غرب كردفان يلعام 

 تقارير الاداء الدارة الخدمات الاجتماعة  لزارة ايطاق  لايتعدين          

70
87

137 136

0

50

100

150

2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8

ة  لصحي ا ق  ف ا مر ل ا و ت  ا ي شف مست ل ا د  عد

عدد المستشفبات والمراكز الصحية 
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 مرفق لهي تشمل مؤستشفةات 321يوضح ان ايعدد ايكلي يلمرافق ايصحة  في لالي  غرب كردفان ( 7الجدلل رقم )

  لذيك لفق ايبةانات املؤستخلص  من تقرير  لمراكز ايعناي  باالسرة باالضاف  الي ايوحدات ايصحة  ايعام  لالخاص 

. علي حؤسب تقارير ادارة الخدمات الاجتماعة  فان منظوم  2115الاداء ايتنفةذ  يوالي  غرب كردفان يلعام

من اجمالي املرافق  %15لهو ما يعادل نؤسب   صحي مرفق  93ايتنمة  بوزارة ايطاق  لايتعدين قد قامت بتنشيةد 

من منظوم  ايتنمة  لالخدمات الاجتماعة  بقطاع اينفط  دعم دار ايمق اثر ل  اينؤسب  تمملايصحة  بايوالي . هذه 

من اجمالي  %34تغطي نؤسب  . عدد املرافق ايصحة  املوجودة في ايوالي  الانتاج ناطقبم ايصح محور ايذ  تم في 

ظهر تواضع لضعف ايبنة  ايتحتة  في املجال الهي نؤسب   كردفانغرب سكان لالي  
 
لة  يصحي يلمجتمعات املحت

في مناطق انتاج اينفط. هذه  الامر يتطلب لضع سةاسات عاجل  يدعم ايقطاع ايصحي في ايبني ايتحتة  لالخدمات 

 اة.ايفنة  يضمان بيئ  صحة  لمعاف

 التعليم محور  5.1.2.2

ز الاجتماعة  في قطاع اينفط لايغامحور ايتعلةم يعتبر ايضا احد  املحالر ايرئيؤسة  ايتي ركزت جهود ايتنمة     

يتطويرها. بةانات ايدراس  في هذا الجانب تناقش بشكل اساس ي املشاريع ايتعلةمة  لاملدارس ايتي تم انشائها. من 

خالل  بوالي  غرب كردفان ( يتضح ينا  عدد املدارس الاساس لايمانوي  في مناطق الانتاج4خالل ايشكل رقم )

تقرير الاداء ايتنفةذ  يلوالي  غرب  مؤستخلص  بصورة رئيؤسة  منلهذه ايبةانات  .2115الي  2116ايفترة من 

 [17] يبنك ايؤسودان  ايؤسنوي باالضاف  يلتقارير  2115يلعام كردفات 

 ( عدد املدارس الثانوية ولاساس بوالية غرب كردفان4الشكل )

 

 املصدر: ايتقارير ايؤسنوي  يبنك ايؤسودان               

خالل ايشكل اعاله يتضح ان عدد املدارس املشةدة في لالي  غرب كردفان لهي من ايواليات املؤستهدف  بشكل من 

يةصل  مدرس  اساس لثانو   496اساس ي بعملةات ايتنمة  في قطاع اينفط لايغاز قد اذداد بشكل ملجوظ من 

180
210 219

316
368 393

2016 2017 2018

2018-2016عدد المدارس بوالية غرب كردفان خالل الفترة 

مدارس ثانوي  مدارس اساس 
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قطاع اينفط لايغاز في دعم قطاع يوضح عد املدارس لاثر مؤساهم   ( 5) ل رقمل . الجد2115في ايعام  612الي 

 ايتعلةم 

 ( عدد املدارس الكلي بمناطق لانتاج في مقابل املشاريع التعليمية لقطاع الطاقة والتعدين8جدول رقم )

 ايمانو   مدارس عدد

بايوالي  لالاساس  

 تم تياي املدارس عدد

 بواسط  تشيةدها

لايغاز اينفط قطاع  

 قطاع مؤساهم  اينؤسب 

لايغاز اينفط  

 بمرحل  ايالتحاق تؤسب 

ايعمري  يلفئ  الاساس  

 بمرحل  ايالتحاق تؤسب 

ايعمري  يلفئ  الاساس  

612 117 71%  73%  33%  

 2115املصدر: تقارير الاداء يوالي  غرب كردفان يلعام 

 تقارير الاداء الدارة الخدمات الاجتماعة  لزارة ايطاق  لايتعدين         

من  %17 مدرس  لهي تعادل نؤسب  117نجد ان قطاع اينفط لايغاز ساهم بتشةد بناء علي ايبةانات اعاله    

هذه اينؤسب  تممل اثر  مؤساهم  قطاع ايطاق  لايتعدين علي لاقع قطاع ايتعلةم في مناطق اجمالي املدارس بايوالي . 

ن ايتقرير ايبةانات املؤستخلص  مالانتاج لبايتحديد لالي  غرب كردفان ايتي تضم حقول اينفط ايرئيؤسة  في ايبالد. 

تشير ايضا الي نؤسب  اياليتحاق بمرحل  الاساس باينؤسب  يلفئ  ايعمري   2115ايؤستو  يوالي  غرب كردفان يلعام 

في مرحل  ايمانو   لهي نؤسب  متدنة  جدا تحتاج  %33. هذه اينؤسب  تنخفض الي  %73من سكان ايوالي  بلغت 

 .دف ل فرص  يعملةات ايتنمة  الاجتماعة  الستهداف هذه ايشريحى  املهم ملزيد من يلبحث لايتحلةل لهي ه

 يلخط  ايتموي  يوالي  فرب كردفان يلفترة 
 
ستنادا ن ايوالي  تؤستهدف سد ايفجوة في ايبنة  ايتحتة   2119-2115ا  فا 

زيادة عدد ايتعلةمة  ب يلعلةم لذيك من خالل تحقةق اهداف كمّة  في املراحل ايتعلةمة  املختلف  ل تطوير ايبيئ 

تحقةق هذه الاهداف يتطلب لضع ايؤسةاسات  املدارس لايكلةات ايعلمة  لتاهةل املوجودة حايةا بشكل مالئم

 املناسب  يلتوظةف امكانةات ايوالي  لثرلاتها ايطبةعة  لمنها اينفط يتحقةق ايفائدة ايقصو .

 شرات نوعية لقياس لاثر في الصحة والتعليم مؤ  3.5.1.0

تم توزيع استمارة إستبةان قةاس أثر املؤسئوية  الاجتماعة  يشركات ايبترلل لقةاس ايرضاء عن مؤستوى الخدمات 

سوال توزعت ملعرف  مؤستوى ايرض ى عن   24غرب غرب كردفان لقد جاء الاستبةان فى نحو  والي املقدم ـ ب

 ن خدمات فى املجالت املختلف  .الخدمات املقدم  لمدى إستفادة ايؤسكان املحلةين مماتقدمه ايشركات م

مؤستبين ، إشتملت استمارة الاستبةان على  211تم توزيع الاستبةان على عةن  عشوائة  غير منتظم  حجمها  

قؤسم يوضح مدى استعداد املؤستبين على تقبل الاسئل  لالاجاب  عليها بشفافة  لصدق، غطى الاستبةان جمةع 

م ـ كما احتوى الاستبةان على قؤسم يلتعلةق ايعام فةما اذا رغب املبحوث ايتعلةايصح   ل املجاالت الخدمة  من 

  تم تحلةل الاستبةان ببرنامج الحزم الاحصائة  الاجتماعة فى ايتعلةق على مايم يشتمله الاستبةان لفق نظرته .

(SPSS لفةمايلي تحلةل نتائج الاستبةان ) 
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 عن لاستبيان إحصاءات عامة(9الجدول )

 البند العدد النسبة

قم
لر

اا
 

 إجصاءات عامة

 1 حجم ايعةن  املبحوث   211 ـ

 2 عدد ايرافضين يالستبةان 51 25%

 3 ايتحلةل ايفعلي يعدد املؤستجةبين يالستبةان 151 75%

 3 ايفئات ايعمري  يلمؤستجةبين يالستبةان  71ـ 31 ـ

 3 نؤسب  عدد ايذكور املبحوثين في ايعةن  112 75%

 3 عدد الانات املبحوثين في ايعةن  نؤسب  35 25%

 3 عدد الامةين فى ايعةن  )ذكور إناث( 59 59%

 3 عدد الجامعةين فى ايعةن  )ذكور إناث( 22 14%

 

 التحليل والنتائج 

ايرضا من اجمالي الخدمات املقدم  في  عن عدمذل دالي  إحصائة   اتتأثير  أظهرت نتائج ايدراس  لجود -1

مناطق  ايبترلل حةث التوثر في حةاة ايناس لاليشعرلن بها حةث يقع اعالها فى خدمات ايتعلةم املقدم  

منهم  ان عدم الاستفادة  %51بعدم الاستفادة ايكامل  من املنشاءات ايتعلةمة  ، يرى   %61حةث افادة 

من اغلب املناطق املأهوي  بايؤسكان حةث يتم بناء املدارس بشقيها ناتج من سوء توزيع املدارس لبعدها 

الاساس لايعام يفض نزاع موقت الطلبات اعتراضة  لجماع  ال فئ  لتنشا دلن دراس  كافة  ترايي 

ساعات  4ـ 2املوقع لقربه من املناطق املأهوي  بايؤسكان حةث يؤستغرق ايطايب عادة فى املتوسط من 

 من لالى املدارس إضاف  يقل  ايكادر املوهل إلدارة  سيرا على الاقدام فى
 
رحلتى ايذهاب لايعودة يومةا

ايعملة  ايتعلةمة  حةث يتم الاستفادة من املؤستنيرين لزلل ايتعلةم املتوسط فى ادارة ايعملة  ايتعلةمة  

ة  إنشاء من ايؤسكان بضرلرة  مواصل  ايشركات ملتابع  عمل %41فى تلك املناطق مما يعكس لجه  نظر 

لتشيةد املوسؤسات ايتعلةمة  باإلنفاق عليها لدعمها حتى يتؤسنى يها الاستمراري  لخلق الاستقرار املطلوب 

من ايؤسكان مايزايوا يواصلون تعلةم ابناءهم لبناتهم  % 61لاليقتصر دلرها على ايتشيةد لايبناء فقط ، 

ك أبناءهم يتعلم الحرف ايؤسائدة هناك منهم فضلوا تر  %41بتلك املدارس رقم املعوقات ، فى حين أن 
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من ايذين حموا أبناءهم  %51من ايزراع  لايريي لملؤساعدة زللهم فى اعمايهم ايتاريخة  ، كما تبين أن 

 ال متوسط .
 
 على مواصل  ايدراس  من ايذين تلقوا تعلةما اليةا

ناطق حةث لجدنا باملشاهدة ايفعلة  لنذهب هنا الى تاكةد عدم الاستفادة ايقصوى من املدارس املقام  بتلك امل

 من املدارس مؤستقل  الغراض غير ايتعلةم كايؤسكن لأماكن لحفظ ايريى  لتجمعا ت ايرعاة . %31حوالي 

 (  يوضح نسب لاتجاهات السلبية ولايجابية لدى املبحوثين لالسئلة املتعلقة بالتعليم12جدول رقم )

رقم 

 السؤال

 سلبي ايجابي لاشارة

 %71 %31 ة سهلة فى منطقتك بسسب توفر املنشاءات التعليمية الحيا 4

شركات البترول تسير فى لاتجاه الصحيح النها تشييد املؤسسات  5

 التعليمية  وتوفر لاجالس للطالب والزى املدرس ي 

26% 74% 

 %51 %51 هل يدرس أبناءك الذكور باملدارس 11

 %51 %21 هل تدرس بناتك باملدارس 11

 %51 21 هل مسافة املدارس بعيدة من سكنك  12

الشركات النفطية قامت بانشاء املدارس وحققت العديد من الفوائد  24

 التعليمية 

61 41% 

 

عزى  سلبة  أظرت ايدراس  دالي  إحصائة   ذيك يضعف ايبتة  ايتحتة  من الاستفادة من الخدمات ايصحة  لي 

من ايؤسكان إال أن ايضرلرة  % 65ملراكز ايصحة  لاملؤستشفةات من قل  لبعد ا في مجال ايصح  بالضاف  الي 

منها من جمةع املؤستلزمات ايطبة   %31تحتم تكبد املشاق يلوصول الى تلك املنشاءات بايرقم من عدم اكتمال 

 كاالدلي  لايعالجات ايطارئ  حةث تؤساهم شركات اينفط فى توفير تلك الادلي  بجانب حكوم  ايواليتين .
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 (  يوضح نسب لاتجاهات السلبية ولايجابية لدى املبحوثين لالسئلة املتعلقة بالصحة11جدول رقم )

رقم 

 السؤال

 سلبي ايجابي لاشارة

 %61 %41 الحياة سهلة فى منطقتك بسسب توفر املنشاءات الصحية  4

شركات البترول تسير فى لاتجاه الصحيح النها تشييد املؤسسات  5

 الصحية  وتوفر لادوية واملستلزمات الطبية 

31% 71% 

 %71 %31 هل يتم توفير الدواء عند ذهابك الى املستشفى او املركز الصحي  15

 

ايشركات اينفطة  ايعامل  بعدم ـ     أبانت ايدراس   دالي  إحصائة  سلبة  فى عدم ايشعور بايرضا من سةاسات 3

تشغةل أبناء املنطق  الا فى الحدلد ايضةق  لايقصوى  مما يم يوثر فى تحؤسين الحةاة الاقتصادي  يلمجتمعات 

حةث يؤستعان بعمال لموظفين من خارج نطاق تلك املناطق مما يشير حفةظ  ايؤسكان الامر ايذى يودى فى اغلب 

شركات اينفطة  لهناك ايعديد من ايشواهد لايتى توقف فيها ايعمل السابةع الاحةان الى ايتزمر لإيقاف عمل اي

 جراء الاحتقان املجتمعى لايشعور بعدم ايعدل .

من املجتمع بصعوب  الحةاة  فى مناطق انتاج ايبترلل للصفو ايبترلل باينقم  لييس اينعم  النه  %61ـ     أفاد 4

ملجتمعات لافض ى الى ظهور ايعديد من املنازعات لاملطايبات ايتى أدخل سلكويات استهالكة  غير معهودة بتلك ا

 فيها بحةث التلتزم بايقوانين املوضوع  ملنح ايتعويضات لبايتالى تخل بمؤستويات 
 
يعبت ايشركات اينفطة  دلرا

 ايعداي  داخل املجتمع ايواحد .

بشفافة  لمؤسئوية  تجاه الامور الانؤسانة   اليرلن أن ايشركات اينفطة  تعمل %41ـ      اظهرت نتائج ايدراس  أن 5

لايتنموي  حةث  أنها تعلى من مصالحها لتحالل ازاي  ايعقبات ايتى تقف فى طريقها مما  يفض ى الى عدم ايعداي  

 لايتوزيع ليودى الى اثارة ايفئات املجتمعة  يتبنى مبادرات اينزاع .
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 -املحور لاقتصادي: 5.1.2.3.

بعض معايير الاقتصاد ايكلي  يتقةةم اثر انتاج اينفط علي اقتصاد  توظةف الجانب من ايدراس  يعمل علي هذا 

املجتمعات املحلة  لايتي ثممله لالي  غرب كردفان كعةن  ملجتمع ايدراس . ستقوم ايدراس  بمناقش  معايير ايقو  

في ايناتج ايقومي الاجمالي باالضاف   ينفط ايذ  يشمل صناع  ا ايعامل  لايتوظةف، مؤساهم  ايقطاع ايصنايي

 الي مؤساهم  قطاع اينفط في الايرادات املركزي  لحكوم  ايوالي .

 -ايقو  ايعامل  :5.1.2.3.1

املعةار الالل هو معةار ايقو  ايعامل  لايتوظةف ايذ  يعتبر من اهم موشرات الاقتصاد  ايكلي. ايقو  ايعامل      

الافراد من الجنؤسين ايقادرين على ايعمل سواء أن كان ذيك بايعمل فعلةا أل ايبحث  تعرف علي انها هي مجموع 

يعاني من اختالالت هةكلة  علي  يعاني  اينامة  ايدلل  اقتصةادات كمعظم ايؤسوداني الاقتصاد’ عن ايعمل بجدي  

معدل حةث بلغت ب كبيرة لايتي من اهمها ايبطاي  ايتي كانت لما ذايت متفشة  بصورة  املؤستو  ايقومي لايوالئ

 معدالت اينمو، ضعف ممل  لذيك  ايبطاي  تفش ي في ساهمت كتيرة اسبابعوامل .  [12] 2115في ايعام   19.9%

 قدرة أفقد مما ، لغيرها ايريفةب  دلن  الحضري  املناطق في توسع الانفاق الحكومي ايؤسكان، حجم ازدياد

ما يخص ، فة ايبطايب  مشكل  تفاقم إلى أدى ايبذ  ايشبيء ايعامل  ايقوى  استةعاب على االاقتصادي  ايقطاعات

تاج مناطق انحرفتى ايزراع  لايريى من اكبر الحرف ايؤسائدة فى  اينشاط الاقتصاد  يعةن  مجتمع ايدراس  فان

باالعمال يعملون  %15ايقو  ايعامل  ال جانب من جمل  %55يعمل بها اكثر من  اينفط بوالي  غرب كردفان حةث 

. بلغت نؤسب  ايبطاي  في لاليات كردفان الاخرى ممل ايتجارة لايوظائف ايعام  لالحرف لايصناعات ايتحويلة 

 ل ايؤسكان تعداد حول  لطنة  لبحوث دراسات آخر بناء علي %21ايكبر  لهي تممل عةن  مجتمع ايدراس  حوالي  

لهي معدالت . [14]يالحصاء  املركز   لالجهاز ايبشري  رداملوا تنمة  صادرة عن لزارة يلبطاي  لمعدالت ايعمل سوق 

عاية  جدا مقارن  ببقة  لاليات ايؤسودان. نؤسب  يهةمن  ايقطاع ايتقلةد  )ايزرايي لايرعو ( في هذه ايواليات 

  Seasonal Unemployment بطاي  املوسمة يمكن ان نصنف يبطاي  ايؤسائدة الي 
 
لهي ايبطاي  ايتي تحدث أساسا

ارتفاع معدل ايبطاي  في هذه املناطق يشير بوضوح الي كؤساد في ايقطاع ايزرايي بؤسبب موسمة  إلانتاج ايزرايي. 

ظهر ان الاستممار في اينفط يم يكن يه اثر كبير علي سوق ايعمل في املجتمعات املحلة . اينؤسب  يوالي  ب اقتصاد  لي 

لارتفع يةصل الي  2115في ايعام  19,771ايقوى ايعامل  في ايقطاع ايعام يلوالي  قدر ب  غرب كردفان فان حجم

اعمال ايقطاع الخاص ايذ  يشمل صناع  اينفط في ايوالي  يضم شريح  ضئةل  .  2116 عام في 23,176مجموع  

 ايفني.لخلق مزيد من جدا من ابناء ايوالي  لمعظمهم يعملون بوظائف غير مهرة لذيك ينقص ايتعلةم لايتدريب

فرص ايتولظةف البناء ايواليات املنتج  البد من ايتوسع في اينشاط الاقتصاد  بايوالي  ل انشاء ايعديد من  

املشاريع ايتي يمكن ان تؤستوعب اكبر قدر من ايقو  ايعامل  بالضاف  الي ذيك البد من ايتركةو علي ايتعلةم 

 عمل بكفاءة في كل ايقطاعات الحةوي  بما فيها قطاع اينفط لايتدريب لخلق كوادر موهل قادرة علي اي
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 -املؤساهم  في ايناتج ايقومي الاجمالي: 5.1.2.3.2 

باينؤسب  ملعةار املؤساهم  في ايناتج ايقومي الاجمالي فان تقارير لزارة املاية  لايقو  ايعامل  بوالي  غرب تشير الي ان 

ي ايناتج ايقومي الاجمالي بايوالي   تعد هي املؤساهم  الاكبر حةث بلغت مؤساهم  ايقطاع ايتقلةد  ايزرايي ايرعو  ف

  %29ل  %31الخدمي بنؤسب   تليها مؤساهم  ايقطاع الخدمي 2117ل  2116، 2115يالعوام  %73، ل69%، 65%

 %2خالل نفس ايفترة. املؤساهم  الاضعف كانت من ايقطاع ايصنايي ايذ  يضم صناع  اينفط بنؤسب   %24ل 

. هذا  بايتاكةد موشر لاضح يضعف مردلد صناع  اينفط في  [15] 2117يلعام  %2.2ل  2116ل 2115يالعوام 

( يوضح 12. الجدلل رقم )املؤساهم  في تنمة  ايقطاع ايصنايي  املحلي  لدعم ايناتج ايقومي الاجمالي بايوالي 

 كردفان املصادر ايرئؤسة  املؤساهم  في ايناتج ايقومي الاجمالي بوالي  غرب

 

 0217-0214مساهمة القطاعات لانتاجية في الناتج لاجمالي لوالية غرب كردفان ( 10الجدول رقم )

 2017 م0216 م0215 م0214 املؤشر 

 17,444 13,141 12,191 12,191 جنةه (111ايناتج املحلي الاجمالي )

     املؤساهم  في ايناتج املحلي الاجمالى %

 %73.5 %69 %65 %65 ايرعو   –ايقطاع ايزرايي 

 2.2 %2 %2 %2 ايقطاع ايصنايي

 24.3 %29 %31 %31 ايقطاع الخدمي

املذكورة لالعوام والية غرب كردفان–وزارة املالية والقوى العاملة   العرض لاقتصادي   املصدر:                

                 0218كردفان تقرير لاداء التنفيذي لووالية غرب                              

 

0217-0214مساهمة القطاعات لانتاجية في الناتج لاجمالي لوالية غرب كردفان ( 5شكل رقم )  
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غرب ايتي تضم في حدلدها الجغرافة  تالث  من  يوالي  الاجمالي ايقومي ايناتج ضعف مردلد  ايقطاع ايصنايي في

يقطاع ايصنايي تطوير ا في يشير بوضوح الي تواضع لمؤساهم  صناع  اينفط اكبر ايشركات املنتج  يلنفط في ايبالد 

املحلي.  هذا ايواقع يحتاج الي معالج  عاجل  من خالل ايعمل علي تطوير سةاسات عام  تلزم ايشركات املؤستممرة 

 في قطاع اينفط تعزيز لدعم ايعمل في ايقطاع ايصنايي في مناطق الانتاج.

 -اينفط في الايرادات املركزي  لحكوم  ايوالي :مؤساهم  قطاع  5.1.2.3.2

ل  2115الاداء ايفعلي مليزانة  لالي  غرب كردفان كعةن  من مجتمع ايدراس  يكشف ان جمل  الايرادات يعامي 

حنةه يلعامين علي ايتوالي.  اينؤسب  الاكبر من الايرادات في  ملةون  642جنةه ل لةون م 977قدرت بحوالي  2116

ت عن تحصةل ضرائب لموارد ذاتة  يلوالي . تاتي في املرتب  ايمانة  ايتحويالت الاتحادي  ثم اخيرا ايوالي  نتج

لهو ما يعادل نؤسب   2116يالعام  ملةون  52ل   2115يلعام ملةون  197نصيب ايوالي  من ايبترلل ايذ  قدر 

. (13ا هو موضح في الجدلل رقم )كم علي ايتوالي 2116ل  2115. من جمل  ايرادات ايوالي  يالعوام %5ل  21%

ئيؤسئ  ول ايرامن الحق لهذه اينؤسب  تعتبر متواضع  بشكل كبير عند ايوضع في الاعتبار ان  هذه ايوالي  تضم ثالث  

. يتعزيز دلر صناع  اينفط في دفع عمل ايتنمة  الاقتصادي  لالاجتماعة  بمناطق يلنفط في ايؤسوداننتج امل

يواليات ايتي ينشط فيها عمل الاستكشاف لالانتاج اينفطي البد ان تتم مراجع  الانتاج لتعظةم ايرادات ا

 تخصةص الايرادات يلوالي  املنتجايؤسةاسات ايعام  في مجال 

 جنية( 222) 0218-0215لاداء الفعلي ملوازنة والية غرب كردفان ( 13) الجدول رقم 

 

 

ألاداء ايفعلى يلعام  ايبةان  الرقم 

 م2115

ألاداء ايفعلى يلعام 

2116 

ألاداء ايفعلى يلعام 

2017 

ألاداء ايفعلى يلعام 

2018 

 املواردجمل   

 

967,669 642,794 511,390, 1,415,572 

 582,731 ,367,662 297,474 196,785 الموارد الذاتية 1

 ايتحويالت  3

 الاتحادي  

573,434 293,232 340,627 678,965 

 

 نصيب ايوالي  من  4

 ايبترلل 

197,451 

 

52,156 89,600 152,199 

 1,675 2,500 - - عوائد ايذهب 
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 0217 كردفان غرب لوالية لاجمالي الناتج في لانتاجية القطاعات مساهمة (6) رقم شكل

 

 

 0218 كردفان غرب لوالية لاجمالي الناتج في لانتاجية القطاعات مساهمة (7) رقم شكل
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 : SWOTإلاستراتيجيالتحليل  5.2 

ملنظوم  ايتنمة  الاجتماعة  بقطاع اينفط )ايبيئ   بتحلةل ايعملةاتص  علي ما تقدم من بةانات لنتائج خا بناء

( يلمجتمعات املحلة  ) ايبيئ  الخارجة  ايتنمة  الاجتماعة  مؤساه  ايقطاع في اثر ايداخلة  ( باالضاف  الي قةاس 

يلوقوف علي مناطق ايقوة (SWOT Analysis) ةق منهجة  ايتحلةل الاستراتةجي تقوم ايدراس  في هذ الجانب بتطب

رقم يوضح  ليلي ايشكلايضعف في ايبيئ  ايداخلة  باالضاف  الي املهددات لايفرص في ايبةيئ  الخارجة . لفةما 

 ط اينحلةل الاستراتةجي نقا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نقاط القوة

  النفط في وزارة  قطاعتخصيص جزء من املوارد

لتفيذ مشاريع تنمية اجتماعية  الطاقة والتعدين 

 في مناطق لانتاج

 اتفالقيات الشراكة بين الحكومة والشركات  تنص

 دفع مبالغ سنوية للتنمية لاجتماعية 

وجود بند للتنمية لاجتماعية في موازنة الشركات 

وجود عدد من شركات البترول املنتجه 

 للتنمية لاجتماعية بوزارة وجود ادارة متخصصة

 الطاقة والتعدين

 

 

 

 نقاط الضعف

دي ملنظومة التنمية في قطاع النق التدفق نسبة ضعف

 في مناطق لانتاج ةالتنمي اللتزامات مقابل النفط

 سوء ادارة موارد التنمية في قطاع 

 تخصيص جذء من موارد التمنمية خارج لاهداف

 التنمية العامة

 وسائل  لاقتصادي املتمثل في تمليك نب الجااهمال

 لانتاج 

 غياب التنسيق مع حكومات الوالية فيما يخص مشاريع

 التنمية

الذي يراعي  ملشاريع التنمية  غياب التخطيط السليم

 طبيعة وخصوصية املناطق املحلية 

  

 

 املهددات

 الصراعات والتوترات بين مكونات املجتمعات

 انتاج النفط.املحلية في مناطق 

 ضعف البني التحتية 

 محدودية ونمطية املوارد في الوالية وارتفاع تكلفة

 تحصيلها

 رتفاع نسبة البطالة 

ضعف النشاط لاقتصادي خصوصا فيما يتعلق 

 بالقطاع الخاص

 الهجرات وعدم استقرار املواطنيين الشكل الذي

 يؤثر سلبا علي عمليات التنمية

 عدم لاستقرار لامني 

 التلوث البييئ الناتج عن عمليات التنقيب

 ولاستكشاف

 

 الفرص

 توفر املوارد الطبيعية بالشكل الذي يعد مصدرا جيدا

 .لتمويل عملية التنمية

تخصيص نسبة من لانتاج للوالية 

 توفر فرص لاستثمار في الزراعة والثروة الحيوانية يفتح

 الفرصة امام تنمية هذه املوارد

 لاستثمار في مجال النفط والتعدينتوفر فص 
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 لاستنتاجات  -6

نتائج ايتحلةل ايفني يلدراس  اظهرت عدد من ايمغرات في منظوم  ايتنمة  الاجتماعة  في قطاع اينفط حايت 

  -دلنها لاداء ايدلر املنوط بها علي ايوجه الاكمل هذ ايمغرات يمكن ان نشير اييها في اينقاط ايتاية :

 

ايتي تقوم بها  ايشركات ل  بصورة مباشرة على مصدر ثابت لهو ايدفعةاتتمويل املشرلعات يعتمد  -

 .لايرادات ادارة الخدمات الاجتماعة  يتممل في موازن  ايشركات مصدر غير ثابت

ناطق   في مايتنمة ايلتزامات مقابل اينقد  ملنظوم  ايتنمة  في قطاع اينفط ايتدفق نؤسب  ضعف -

 الانتاج

 م  ايتنمة  في قطاع اينفطمنظو عمل  ايتي اعترت  ا من اكبر املشكالتسوء ادارة موارد ايتنمة   -

 في مناطق الانتاج نمة  خارج الاهداف ايعام  ايتنمة تخصةص جذء من موارد ايت -

 الافراد في املجتمعات املحلة  لسائل انتاج كاهمال جانب الاقتصاد  املتممل في تملة -

 فةما يخص مشاريع ايتنمة  ضعف ايتنؤسةق مع حكومات ايوالي  -

قرى اي)  ملشاريع ايتنمة   ايذ  يرايي طبةع  لخصوصة  املناطق املحلة غةاب ايتخطةط ايؤسلةم  -

 اينموذجة  بوالي  غرب كردفان(

 ضعف املتابع  ملشاريع ايتنمة  ايتي تم تنفةذها لغةاب ايدلر ايرقابي الحكومي  -
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 املستقبليةالسياسات املقترحة والرؤية التوصيات ،  -7

ايعملةات لموشرات ايتحلةل الاستراتةجي تقترح ايدراس  تطبةق ايؤسةاسات لالاجراءات بناء علي نتائج تحلةل 

ايتاية  يتطوير منظوم  الخدمات الاجتماعة  بقطاع اينفط لايغاز لتجالز نقاط ايضعف لاملشاكل ايتي اثرت 

من ايؤسةاسات املقترح  ملعالج  مهددات ايتنمة   نظوم . كما ايضا تضع ايدراس  عددبشكل كبير علي اداء هذه امل

بمناطق الانتاج لاستغالل ايفرص املتاح  يتنفةذ مشاريع ايتنمة  ل تحقةق ايفائدة ايقصو  يلمناطق املتاثرة 

 بعملةات ايبترلل.

 فى املدى ايقصير لاملتوسط سةاسات  7.1

 املقترحة لاجراءات السياسات املقترحة نقاط الضعف في البيئة الداخلية

 

 

 

ضعف نسبة التدفقات النقدية 

لتزامات التنمية امقابلة في 

 بمناطق لانتاج

  

 ماية  ايتوسع في تخصةص موارد

 ملشاريع  يلتنمة  الاجتماعة 

زيادة مخصصات ايتنمة  الاجتماعة  

الاتفاقةات مع  املنصوص عليها في 

ل     شغ 
 
 ايشركات امل

  نز في موا تعظةم بند ايتنمة  الاجتماعة 

ل  شغ 
ٌ
 ايشركات امل

 نضمتخصةص بند يلتنمة  الجتماعة  

 موازن  لزارة ايطاق  لايتعدين

 

 

 

سوء ادارة موارد التنمية 

لاجتماعية في قطاع النفط 

 والغاز

 

 

 

ايتنمة  الاجتماعة   نفقات ضبط

هها يتحقةق الاستغالل الاممل لتوجي

 يهذه املوارد

ايتنمة  الاجتماعة   نفقات مراجع 

 اءإلنه بشكل دلر  عبر الجهات املختص 

 لسوء الادارة لفؤسادي ظواهرا  

الاجتماعة    ايتنمة  طخطضبط 

 طبةع لمشرلعاتها بايشكل ايذ  يرايي 

 املحلة  املناطق لخصوصة 

منظوم   بين ايتنؤسةقة  ايعالق  احكام

 ايتنمة  الاجتماعة  في قطاع اينفط 

 

 مكونات مع التنسيق ضعف

 يخص فيما املحلي املجتمع

 التنمية مشاريع

  

ة  املجتمعات اشراك
ّ
 يف بفعايّة  املحل

 لتغةير الاجتمايي ايتخطةط

 ايعام  ايؤسةاسات

 ربطها ل املحلي املجتمع حاجات تحديد

 املطرلح  بايؤسةاسات

 تضم ايتي ايتنؤسةقة  الاية  تفعةل

 يناملحلة املواطنةين من املصلح  اصحاب

 غرار علي املحلة  لالحكومات ايشركات, 

 اجالانت بمناطق الحقول  شباب تنؤسةقة 

 ايقةاسة  ايدلية  باملعايير الايتزام

 مبدأ لاعمال ، املجتمعة  يلمؤسوية 

 مبادرة الي باالنضمام لذيك ايشفافة 
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 في ايشفافة  مبادرة ممل دلية 

 الاستخراجة  ايصناعات

 

 -ايبعةد: املد علي  سةاسات7.1

  

 الاجراءات ايؤسةاسات املقترح  املهددات 

 

 بين والتوترات الصراعات

 في املحلية املجتمعات مكونات

 .النفط انتاج مناطق

 

 تطبةق تنمة  متوازن  لمؤستدام     

 

تجالز ايفجوة الاقتصادي  

لالاجتماعة  املوجودة بين مختلف 

 مكونات املجتمعات املحلة 

ايتنمة   أهداف  ايعمل علي تحقةق  

 (إلانمائة  يعأيفة املؤستدام  ) اهداف 

 

 

 

 التحتية البني ضعف

 

 

 ايتحتة  ايبني تشجةع الاستممار في

 حصر لتحديد مشاريع ايبني ايتحتة  بايوالي 

ك  ايشرالضع يوائح لاطار قانوني يتصور 

مع ايقطاع الخاص يتطوير ايبنة  

 ايتحتة 

ضمان محفزات يلقطاع الخاص يالستممار في 

 ايبني اينحتة 

 

 في املوارد ونمطية محدودية

 لهاتحصي تكلفة وارتفاع الوالية

 

 

 سةاس  تنويع الانتاج 

دعم املؤستممرين في قطاع ايصناع  

 لالخدمات

استحداث ايتكنلوجةا لتدريب 

 ايعاملةت في ايقطاع ايعام لالخاص

 

 

 

 الهجرات وعدم لاستقرار

    

 

 ايتوطين لخفض نؤسب  ايهجرة

توفير فرص ايعمل لتملةك لسائل 

 انتاج

توفير الخدمات الاساسة  من صح  

 لتعلةم 

ايترآيز على احتةاجات املهاجرين 

 لمواطن ضعفهم

 ايعمل على طول مؤسارات ايهجرة

 

 

 

 عن الناتج البييئ التلوث

 ولاستكشاف التنقيب عمليات

 

 

 

 

 

 ايتلوث الحد من سةاس 

 يتركيز على ايتحفيزات لإلاعفاءاتا

زيز لتغيلموسؤسات ايصديق  يلبيئ  

هكي حقوق تزاءات ملنمبداء لالج

 ايبيئ 

بتكار لتطوير أنظم  إلادارة املتكامل  

 يلمرايي لألاراض ي ايزراعة  املنتج 

http://www.un.org/ar/millenniumgoals/
http://www.un.org/ar/millenniumgoals/
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بنشر ايويي ايبةئي بين الهتمام 

 ملجتمعاتا

 

 

 

 

 

 ارتفاع نسبة البطالة

 

 

سةاسات يلتوسع في الاستممار لخلق املزيد 

 من فرص ايعمل

 فرص يخلق ايمالئم  ايبةئ  تهةئ 

 لخال من أكمر لعم لمجاالت

ايمطبق  ايؤسةاؤسات   

 اإلؤستممار لمجا في

 ايتعلةم ؤسةاؤسات بةن يتناغم

 لايعم لؤسلق ايتنمة  لإحتةاجات

لتباد لخال من   

 لايعم ؤسلق إشارات

.  ايمتعطل  ايطاقات لتأهة عادة 

 ايمختلف  اإلنتاجة  ايقطاعات في

لالاستفادة من صناع  اينفط في 

 املنطق  يتوسةع سوق ايعمل
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 -املراجع: -8

 

 لايشركات بين املقارب  اينظري  لاملمارس  ايتطبةقة  الاجتماعة  يلموسؤساتدريد منير )املؤسوية   بن [1]

 املركز ايديمقراطي ايعربي يلدراسات اييؤساسة  لالاستراتةجة  مةونخ  يلشركات(

املجتمعة ( املركز ايديمقراطي ايعربي يلدراسات  املؤسولية  مفهوم إدريس )شموية  بن عوض مريم [2]

 اييؤساسة  لالاستراتةجة  مةونخ 

[3]   Mohamed Kirat (Corporate social responsibility in the oil and gas industry in Qatar perceptions 

and practices), Public Relations Review 41(4):438-446 · November 2015 

[4] Jędrzej George Frynas (Corporate social responsibility in the oil and gas sector) The Journal of 

World Energy Law & Business 2(3):178-195 October 2009 

[5] Ehinfun Olusegun Samuel and Sue Hornibrook Declaration (Corporate social responsibility 

(csr) in the oil and gas industry) University of Kent Canterbury Kent Business School-KBS 

[6] Jędrzej George Frynas (Corporate social responsibility in the oil and gas sector)  The Journal of 

World Energy Law & Business 2(3):178-195 October 2009 

 لايتعدين( ايطاق  بوزارة املاية  الادارة لزارة اينفط لايغاز )تقارير [7]

 اتفاقةات ايشراك  بين حكوم  ايؤسودان لشركات الانتاج اينفطي  [8]

 تقارير موازن  ايشركات بند املؤسوية  الاجتماعة   [9] 

 2115لزارة اينفط لايغاز )تقارير ادارة الخدمات الاجتماعة  بوزارة اينفط لايغاز(  [10]

  ( 2115 يلعام كردفات غرب يلوالي  ايتنفةذ  الاداء رلالي  غرب كردفان )تقري [11]

  2115ايؤسودان يلعام  يبنك ايؤسنو   لايتقرير [12]

https://www.researchgate.net/profile/Mohamed_Kirat
https://www.researchgate.net/profile/Mohamed_Kirat


38 
 

( مجل  2117-2116عممان )ايبطاي  لاثرها علي املجتمع املحلي في ايؤسودان خالل ايفترة  محاسن [13]

 بريين –املركز ايديمقراطي ايعربي امللنةا  2119ايقانون ايدستور  لايعلوم الاداري  ايعدد ايمايث مايو

 جؤستير فيبحث تكمةلي يدرج  املا  ايؤسودان(سلمي سةد )محددات ايبطاي  علي مؤستو  لاليات  [14]

 2117اقتصاديات ايتنمة ، جامع  الجزيرة مايو 

  2117لزارة املاية  لايتخطةط الاقتصاد  لالي  غرب كردفان )كتيب ايعرض الاقتصاد  (  [15]

 

 


