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 شيلينگ/ليره/فرانگ -سرمايه نوع و حوزه عمليات
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 ميزان سهم

 )نود و سه % (٩٣ ليره انگليس   ١،٢۵٠،٠٠٠ استخراج نفت در ايران١٩٠٣ شرکت استخراج اوليه
   سوئيس.     ف ۵٠٠،٠٠٠ توزيع مواد نفتی در سوئيس١٩٠٩ ين و نفتبنز. پ. ب

   ليره انگليس  ١،٨٠٨،٠٠٠ استخراج و تصفيه نفت درساحل دريای سرخ١٩١١ معادن نفت انگليس و مصر
 % ۵/٢٣  ليره انگليس٨٣،۵٠٠،٠٠٠ استخراج و توزيع مواد نفتی در عراق١٩١١ نفت عراق 

 صد در صد     ليره انگليس١،٠٠٠،٠٠٠ ه و توزيع مواد نفتی سواحلتهي١٩١۴ استخراج دارسی
 صد در صد    ليره انگليس۴،٠٠٠،٠٠٠ حمل و نقل مواد نفتی به کليه نقاط جهان ١٩١۵ کشتی های نفتکش بريتانيا

  .      شيلينگ اتر١٢٠،٠٠٠ توزيع نفت اتريش١٩١۵ واردات نفت اتريش
 صد در صد       ليره انگليس٢٠٠،٠٠٠ يه نفت و مواد نفتی انگلستان تصف١٩١٧ تصفيه خانه های ملی 

 صد در صد    ليره انگليس۴،٠٠٠،٠٠٠ تصفيه نفت اسکاتــــلند١٩١٩ نفت اسکاتلند 
منهای يک % ۵٠       ليره انگليس٨۵٠،٠٠٠ تصفيه و توزيع مواد نفتی در استراليا١٩٢٠ تصفيه خانه های کاما نو لث 

  ه ایسهم يک لير
 صد در صد    ليره انکليس١،٢٠٠،٠٠٠ توزيع مواد نفتی در هندوستان١٩٢٠ نفت انگليس و ايران در هند

   فرانک ٩٢،۵٠٠،٠٠٠ واردات و توزيع مواد نفتی در بلژيک١٩٢٠ نفت انگليس و بلژيک
  .ا ميليون فرانک فر۵،٢۴٨ تصفيه و توزيع نفت در فرانسه و اروپا١٩٢١ عمومی روغن نفت 

 صد در صد       ليره انگليس١٠٠،٠٠٠ توزيع مواد نفتی در استراليا١٩٢۵ نفت ايران و انگليس در استراليا
 صد در صد    ليره انگليس١،٠٠٠،٠٠٠ استخراج نفت در عراق١٩٢۵ نفت خانقين

          ليره انگليس۵٠،٠٠٠ توزيع روغن موتور در ا نگلستان١٩٢٨ توليد روغن موتور
     ليره انگليس٣،۵٠٠،٠٠٠ توزيع مواد نفتی در جنوب و شرق آفريقا١٩٢٨ تلط نفت مخ

               ليره انگليس١٠٠ توزيع نفت در اسکاتلنــد١٩٣١ اسکاتيش اويلر و شل بکس
 صد در صد       ليره انگليس٣۵٠،٠٠٠ انبار و توزيع نفت در عراق١٩٣٢ نفت رافيــن

 صد در صد       ليره انگليس٧۵٠،٠٠٠ ستخراج نفت در ايرانا١٩٣۴ نفت کرمانشاه
 صد در صد       ليره انگليس٢٠٠،٠٠٠ استخراج و تصفيه نفت در کويت١٩٣۴ نفت کويت

 صد در صد    ليره انگليس١،٠٠٠،٠٠٠ تصفيه نفت در حيفـــا١٩٣۶ مختلط تصفيه خانه ها
 % و يک سوم ٢٣       ليره انگليس١۵٠،٠٠٠ اکنشافو استخراج نفت در تری نيداد ١٩٣۶ نفت شمال تری نيداد 

 % و يک سوم ٢٣  ليره انگليس١٠،٠٠٠،٠٠٠ استخراج نفت در عراق١٩٣۶ نفت موصـــل
 % و يک سوم ٢٣    ليره انگليس٩،١۵٠،٠٠٠ استخراج نفت در عراق١٩٣۶ نفت بصره

 % و يک سوم ٢٣    ليره انگليس۴،٨۵٠،٠٠٠ ريه استخراج نفت در سو١٩٣۶ نفــت سوريه
 % و يک سوم ٢٣    ليره انگليس٩،٩٩٩،١٠٠ استخراج نفت در قطر١٩٣۶ نفت قطــــر

 % و يک سوم ٢٣       ليره انگليس٩٣٠،٠٠٠ استخراج نفت در ماوراء اردن ١٩٣۶ ارسفسواحل جنوب خليج 
 % و يک سوم ٢٣       ليره انگليس١٠٠،٠٠٠ استخراج نفت در عمان ١٩٣٧ نفت عـــــمـــان
 % و يک سوم ٢٣       ليره انگليس٢٣٠،٠٠٠ استخراج نفت در قبرس١٩٣٧ نفت قبــــرس
 % و يک سوم ٢٣    ليره انگليس١،۶٢٠،١٠٠ استخراج نفت در فلسطين١٩٣٧ نفت فلسطين

  ه انگليس   لير١،٠٠٠،٠٠٠ استخراج نفت در گينه جديد ١٩٣٨ نفت استرالــزی
 صد در صد           ليره انگليس۵،٠٠٠ توزيع مشتقات مواد نفتی ١٩۴۵ ايرانو پرودکتس 

 % ويک سوم ٢٣       ليره انگليس٨٠٠،٠٠٠ استخراج نفت در لبنان١٩۴۵ نفت لبنان
 %۴٩ ليره زالند نو   ٢،۵٠٠،٠٠٠ ورود و توزيع نفت در زالند جديد١٩۴۶ نفت زالند جديد

 صد در صد        ليره انگليس ۵٠،٠٠٠ توزيع مواد نفتی در عدن١٩۴٧ ران و انگليس در عدننفت اي
 صد در صد       ليره انگليس٢٠٠،٠٠٠ توزيع مواد نفتی در چين١٩۴٧ نفت انگليس و ايران در چين

 صد در صد ليره انگليس   ١،٠٠٠،٠٠٠ توزيع و تصفيه مواد نفتی در پاکستان١٩۴٧ نفت انگليس و ايران در پاکستان
     ليره انگليس۵،٠٠٠،٠٠٠ تهيه مواد شيميائی جهت تصفيه نفت در اسکاتلند١٩۴٧ شيميائی نفت 

 صد در صد           ليره انگليس٩،٠٠٠ توزيع نفت در مالتا ١٩۴٧ نفت انگليس و ايران در مالتا
 % ٩/۶٠  ليره انگليس١٠،٠٠٠،٠٠٠ يکحمل و نقل مواد نفتی در خاور نزد١٩۴٧ لوله نفت خاور نزديک

 % و يک سوم ٢٣       ليره انگليس۶٣٠،٠٠٠ استخراج نفت درماوراء اردن ١٩۴٧ نفت ماوراء اردن
 صد در صد         ليره انگليس٢٠،٠٠٠ توزيع مواد نفتی تصفيه نفت  ١٩۴٨ نفت انگليس و ايران در اژه

 صد در صد       ليره انگليس١٠٠،٠٠٠ !) ساخته شود(ر کنار مديترانهتصفيه خانه د١٩۴٨ تصفيه خانه های دريائی
 صد در صد       ليره فيجی١۵٠،٠٠٠ ورود و توزيع نفت در جنوب غربی اقيانوس آرام١٩۴٨ نفت زالند نو و جنوب 

  . فرانک فرا٩٠،٠٠٠،٠٠٠ واردات و توزيع مواد نفتی در الجزائر١٩۴٨ نفت الجزيره
 . ر يک از شرکت های نامبرده باال واژه شرکت را اضافه کنيدبه ابتدای ه* 


