
 ( 1املرفق رقم )

 مصفوفة نتائج التدقيق 

 النتائج  التوصيات
 احلالة املكتشفة املعايري االسباب التأثريات

ضرورة عمل وزارة النفط و شركة نفط ذي  
قار على حث الشركة املستثمرة للحقل  
 برفع وترية العمل لعمليات تطوير االنتاج . 

معدالت االنتاج ابلرغم من  عدم تطور  
على بدء  سنوات  (7) اكثر منمرور 

لما ان فقرات  عمليات االنتاج التجاري ع 
العقد تشري اىل حتقيق اهلدف االنتاجي  

 سنوات من بدء االنتاج (3)خالل 

عدم أدراجها ضمن   -
خطط وزارة النفط  

 السنوية
قلة التخصيصات   -

 املالية املرصودة

اخلطط املوضوعة من  -
 قبل الوزارة

الدراسات املكمنية   -
من دائرة  الصادرة 

 املكامن وتطوير احلقول

بينت تقارير االنتاج حلقل الغراف  
النفطي أنه مل حيدث تطور كبري  
على معدالت أالنتاج السنوي  

حيث ان معدالت االنتاج لغاية  
اعداد هذا التقرير مل تصل اىل  

( من اهلدف االنتاجي  50%)
 احملدد

  لزامإبوزارة النفط وشركة نفط ذي قار  قيام
اجناز   ستكمالإبالشركة املستثمرة للحقل 

تتناسب  املنشأت السطحية وابلطاقة اليت 
 ا مع اخلطة واهلدف االنتاجي

لتأخر يف تطوير احلقل وابلتايل سيؤثر  ا
سلبيا على استغالل املوارد املتاحة وابلتايل  

لغاية  مل حيقق االستثمار اهلدف املنشود 
 اترخيه

قلة التخصيصات املالية  -
 املتوفرة  لعمليات احلفر.

تلكؤ يف اجناز مشاريع   -
 تطوير احلقول. 

خطط وزارة النفط يف   -
اإلنتاج على   توزيع

 الشركات االستخراجية 
خطط الشركة يف تطوير   -

 حقوهلا.

بطئ  الشركة املستثمرة بتطوير  
املنشات السطحية يف احلقل  

تستكمل املنشأت  حيث مل 
السطحية األضافية اليت تتناسب  
مع اخلطة االنتاجية املعدة من قبل 

 الشركة لغاية اترخيه 
يتوجب على وزارة النفط وتشكيالهتا وضع 

خطط قابلة للتنفيذ وضمن سقف زمين  
قريب االمد ملشاريع استغالل الغاز  

ها االمهية القصوى دعما  ئواعطااملصاحب 
 الوطين.قتصاد لال

 
 

عدم االستفادة من هذه املوارد املتاحة   
وهدرها يف الوقت الذي يعترب البلد حباجة  

 ماسة اىل الغاز  

قلة توفر التخصيص   -
 مايل  

عدم الرتكيز على دقة   -
التحاسب املايل بني  

شركات القطاع  
النفطي بشكل دقيق  
ابعتبارها اتبعه لوزارة  

 واحدة.

معايري املعهد االمريكي   -
 (APIللبرتول )

مل يتم اجناز االعمال اليت ختص  
استثمار الغاز املصاحب املنتج  

من قبل الشركة املستثمرة ابلرغم  
من وجود فقرة يف العقد اخلاص  

غري   بتطوير حقل الغراف النفطي
 حمددة بسقف زمين 



ضرورة االسراع يف توقيع ومصادقة اتفاقية  
الشركة  نقل النفط املزمع توقيعها بني 

املشغلة للحقل )برتوانس( وشركة نفط ذي  
ن تكون عمليات املعاجلة  قار لضمان ا

ة  ءنفط اخلام املنتج بكفا الوالفصل لشوائب 
 . عالية وفق افضل طريقة ممكنة

 
 

يؤدي اىل تركيز عمل الشركة على الكمية  
انحية املاء والشوائب   وليس النوعية من
 واحملتوى الكربييت

موضوع  عدم حسم  -
 ياه. امل مصدر

 

الدراسات و املسوحات   -
الزلزالية اخلاصة مبكامن  

 احلقول. 

عدم وجود فقرة يف عقد الشركة  
املستثمرة حلقل الغراف النفطي  

تلزم الشركة يف حتديد مواصفات  
النفط اخلام املنتج من احلقل من  

حيث كفاءة عمليات املعاجلة  
 وفصل املاء والشوائب 

احلفر العراقية على  تنشيط عمل شركة 
مستوى مجيع أستثمارات جوالت  

الرتاخيص بصورة عامة لتحقيق مردود  
اقتصادي اجيايب اكرب من عملية االستثمار  

 من خالل نشاط اجلهد الوطين. 
 
 
 

ضياع فرص العمل لاليدي العراقية وعدم  
االستفادة من االستثمار ابكرب صورة  

 ممكنة

تلكؤ  املقاوليني  -
  الثانويني لشركة

املشاريع النفطية  
)املقاول الرئيسي( يف  
جتهيز كافة املعدات  

 ونصبها يف املوقع.

تقارير تقدم العمل   -
 للمشروع 

 الزايرات امليدانية  -
 حماضر االجتماعات   -

مل تتجاوز نسبة االابر احملفورة يف  
حقل الغراف من قبل شركة احلفر  

( من نسبة عدد  %25العراقية )
( بئر  111والبالغة )االابر الكلية 

يف حني كانت نسبة االابر املتبقية  
 من نصيب الشركات االجنبية 

أعداد دراسة ألنشاء خط جديد انقل 
للنفط اخلام جيمع انتاج حقول شركة نفط  
ذي قار جبهديها الوطين واالجنيب وبسعة  

( عقدة يربط اىل موانئ  42أو 36تكون )
التصدير بشكل مباشر وخيفف ليحقق  

ة الالزمة يف عمليات تصريف النفط  املرون
 اخلام.

يؤدي اىل قلة املرونة الالزمة يف عمليات  
نقل وختزين النفط والذي بدوره يؤدي اىل  

 حدوث ارابك يف العمليات البرتولية 

عدم حسم االلية اليت   -
سوف يتم معاجلة  

 اجلفر النفطية. 
عدم توفر كافة  -

أجهزة الفحص و  
القياس اخلاصة  

 ية ابلفحوصات البيئ

املعايري واحملددات   -
البيئية يف املواقع  

 النفطية.
معايري املعهد االمريكي   -

 (APIللبرتول )

ان منظومة الضخ والنقل التابعة  
لشركة نفط ذي قار بصورة عامة  
حتتاج اىل تطوير حيث ان خطوط  
التصريف احلالية حلقول الشركة ال  

تتناسب مع خطط الشركة يف  
 تطوير أنتاج حقوهلا

 

 


