
 

 البعثية الخوارج رجال إلى النصيرية البعث رجال من الشرقية نفط:  الدراسة عنوان

 

 .الثورة قبل الحقول هذه فً العاملٌن التخصصٌٌن المهندسٌن من مجموعة:  الدراسة مصادر

  تأهٌل إعادة على أشرفوا الذٌن المهندسٌن من مجموعة: فالمصادر هً الحقول تحرٌر بعد أما

 .الرقة ال توجد دراسات عنها( -)فقط محافظتً الدٌر والحسكة  الحقول هذه وتشغٌل

 بتهمة المسلمٌن لقتل مصدر النفط أصبح وكٌف الجهاد ساحات تفسد كٌف إثبات : الدراسة من الهدف

 .الثورة قبل النفط فٌه النظام استخدم الذي اإلفساد إلى جدٌد إفساد وهذا والصحونة الردة

 ٌشترون الذٌن واألهالً والكبار الصغار التجار من مجموعة عن عبارة هً: المبٌعات أسعار مصادر

 .داعش من والغاز النفط

 

 

 

  



 طبعا الحقل هو تجمع لعدد من اآلبار تصب فٌه











 

 الجداول مع التسعيرات

  جدول مادة النفط:

اسم الحقل )مع اآلبار 
 الخارجة منه(

اإلنتاج اليومي من 
 (/يومياالنفط )برميل

 سعر مبيع البرميل تاريخ االنتاج
 (دوالر)

 تاريخ المبيع

 00111 حقل التنك

 4102من منتصف 
 إلى اآلن

 
03 $ 

 4102منتصف من 
 إلى اآلن

 0111 حقل العمر

 011 حقل التٌم

 001 حقل الورد

 401 محطة األزرق

 0011 (010بئر الملح )رقم 

 0111-4011 بئر المزعل

 4001-0241 السٌاد بئر

 0221-0411 بئر الفٌاض

 0111 حقول الجبسة

 0111 حقل الجفرة

 )برميل( المجموع
 يوميا

 0038033 المبيع يوميا )$( 20001

 90393333 شهريا 0028011 شهريا

 $030088333 سنويا 00002011 سنويا
 



 سات )البنزٌن األحمر(:نجدول مادة الكوند

اسم 
 الحقل/المعمل/المحطة

 اإلنتاج اليومي
 (/يوميا)برميل

 سعر مبيع البرميل تاريخ االنتاج
 (دوالر)

 تاريخ المبيع

 011 محطة األزرق
منتصف من 

 إلى اآلن 4102
011 $ 

منتصف من 
إلى  4102
 اآلن

 0111 معمل غاز كونوكو

 0011 معمل غاز الجبسة

 )برميل( المجموع
 يوميا

يوميا المبيع  2811
)$( 

983333 

 09933333 شهريا 0028011 شهريا

 $000833333 سنويا 00002011 سنويا

 

 (:LPGجدول مادة الغاز المنزلً )

 اسم
 المحطة/المعمل/الحقل

اإلنتاج اليومي من 
 (/يومياجرةالنفط )

 جرة الغازسعر مبيع  تاريخ االنتاج
 (ليرة سورية)

 تاريخ المبيع

 4102منتصف من  0111 معمل غاز كونوكو
 إلى اآلن

4,0 

 4102منتصف من 
 إلى اآلن

 0001 معمل غاز الجبسة

 )جرة( المجموع
 يوميا

 00800 المبيع يوميا )$( 0001

 902003 شهريا 021011 شهريا

 $0000333 سنويا 4480111 سنويا
 

 لٌرة سورٌة 421دوالر =  0  -  طن  00=  جرة غاز 0111

 

 المبيع مصارف

 .السورٌة المحلٌة السوق فً واألهالً التجار إلى منه% 01 ٌباع النفط

 .المالٌة السوق فً تبٌعه ثم بها خاصة  مصافً عبر داعش تكرره منه%  21و

 .شًء سورٌا فً منه داعش تبٌع ال ،هناك وبٌعه للعراق نقله ٌتم فكله( كوندنسات)  األحمر البنزٌن أما

 .المحلٌة السوق فً وبٌعه بجرات تعبئته فٌتم وبالنسبة للغاز

 :أخيرة مالحظة

 داعش بسط إلى النظام من تحرٌره من ٌعنً 4102 عام ومنتصف 4104 عام بٌن النفط كان أٌن سٌتساءل الكثٌر

 كان منه% 01 أن كٌف والتوثٌق بالتفصٌل  وسنبٌن المرحلة لهذه أخرى دراسة هناك هللا بإذن نقول ..علٌه سٌطرتها

 .الفصائل بٌد كان%  01و العشائر بٌد

 تم بحمد هللا

 08/18/4100الموافق لـ  0200 ذو القعدة 0


