
( 1املرفق رقم )  

 مصفوفة نتائج التدقيق 

 النتائج التو صيات
 احلالة املكتشفة  املعايري االسباب التأثريات

  املنجزة غري  املشاريع اكمال 
  املصايف شركات يف األنتاج بزايدة واخلاصة
  املنتجات  من اضافية كميات  توفري لضمان

  التجاوز  لتجنب الكازويل منتج وابألخص
  على   التكرير لوحدات التصميمية ابحلدود
  موسم يف )    األبيض النفط مادة حساب

(الصيف حتديدا  

زايدة كميات مادة الكاز  
أويل على حساب املواصفة  

 النوعية للمنتوج 

تعظيم أنتاج الكاز أويل لسد  
 احلاجة احمللية  

النسب احلجمية للقطفة  
) زيت الغاز   الوسطية 

يف  (   األبيض:نفط 
 وحدات التكرير  

زايدة كميات أنتاج الكاز أويل  
بشكل يتجاوز احلدود التصميمية  

للوحدات أما عن طريق تغيري  
النسب احلجمية للقطفة الوسطية  
او من خالل اخللط بني منتوجي  
الكاز أويل والنفط االبيض يف  

 اخلزاانت
االلتزام ابخلطط السنوية املوضوعة من قبل  

لدقة يف وضعها لتجنب  الوزارة مع مراعاة ا
حالة األرابك يف الية تقدير الكميات  

 الواجب استريادها سنوايً من مادة الكازويل

زايدة الكميات املستوردة  
 ملنتوج الكازأويل  

املشاكل املستمرة اليت تواجه  
عملية األنتاج كـــ ) التوقفات  

االضطرارية للوحدات ، أختناق  
( األمر الذي خيلق نوع  اخلزين

من األرابك يف الية تقدير  
الكميات الواجب استريادها  

سنوايً من مادة الكازويل لسد  
 احلاجة احمللية . 

 

وجود تباين يف الكميات املخطط   اخلطط السنوية املوضوعة 
أنتاجها ونسب مسامهة الفعلية  

للمناطق الوسطى والشمالية  
واجلنوبية  يف العراق ملنتوج  

ويل وبني النسب الفعلية  الكاز 
 لألنتاج

 
 
 
 
 
 



ضرورة قيام شركة توزيع املنتجات النفطية  
ابعداد اخلطط املناسبة لتصريف ماديت  

من خزاانت شركات   النفط األسود والنفثا
املصايف لتجنب امتالئها وابلتايل توقف  

املصفى اضطرارايُ بسبب امنالء اخلزاانت  
 هبذين  املنتوجني 

توقف األنتاج يف الوحدات  
التكريرية للمصايف وابلتايل  

قلة كميات الكاز أويل  
 املنتجة  

لعدم التزام الشركة ابخلطط  
السنوية املوضوعة لتصريف  

ة لكون ان  املنتوجات النفطي
تلك اخلطط متغرية حسب أنتاج  

 املصايف  

تلكؤ شركة توزيع املنتجات   اخلطط السنوية للشركة 
النفطية يف سحب املنتجات  
النفطية من شركات املصايف  

ابلرغم من اعداد خطط لسحب  
 تلك املنتوجات 

املالية اليت   األستغالل األمثل للتخصيصات
تتوفر مستقبالً النشاء املشاريع اليت من  
شأهنا حتسني كميات ومواصفات املنتج  
احمللي من مادة الكازويل ابالضافة اىل  

 التعاقد مع شركات رصينة 

ضعف االنتاج احمللي ملادة  
الكازأويل واالعتماد بشكل  

كبري على االسترياد لتعويض  
 النقص احلاصل ابألنتاج   

ع شركات غري رصينة  التعاقد م
لتنفيذ تلك املشاريع ابالضافة  

اىل ضعف عملية التخطيط وقلة  
 التخصيصات املالية  

نسب االجناز الفين  
 املخططة

تلكوء املشاريع البالغة االمهية  
واخلاصة ابلوحدات التكميلية يف  

 شركات املصايف 

ضرورة توفري الوحدات املطلوبة لتحسني  
شركات املصايف   مواصفة الكازويل املنتج يف

)وحدات هدرجة زيت الغاز( وجتنب  
حدوث حيود يف املواصفات التسويقية مبادة  

الكازويل وابألخص املواصفة اخلاصة  
 مبحتوى الكربيت 

أرتفاع نسب الكربيت يف  
منتوج زيت الغاز االمر الذي  

 يؤثر سلبا على املستهلك 

معاجلة ملادة زيت   عدم أجراء  اية
الغاز املنتج يف شركات مصايف  

بسبب عدم  )الشمال و الوسط( 
وجود وحدات هدرجة زيت  

 الغاز

املواصفة النوعية ملنتوج  
زيت الغاز يف دليل  

 املواصفات القياسية   

حيود يف مواصفة زيت الغاز املنتج  
من حيث نسب الكربيت عن  

 املواصفات التسويقية . 
 

 

 



 ( 2املرفق رقم )

 أسباب تلكوء تنفيذه )حالته(  الفائدة منه  أسم املشروع  اسم املصفى   ت
وحدة تكرير جوية   الدورة  1

  70000بطاقة 
 برميل /يوم 

يساهم يف زايدة أنتاج منتوج زيت  
الغاز وضمان تشغيل وحديت  

 ابلطاقة الكلية CCR  االزمرة وال

املشروع ضمن مرحلة اخلطط  
 املستقبلية لتطوير مصفى الدورة  

هدرجة زيت الغاز   2
(ULSD ) 

 
 
 
 
 
 

 

حتسني مواصفة زيت الغاز املنتج  
يف مصفى الدورة )يعمل على  

انتاج زيت الغاز املهدرج )منزوع  
 الكربيت (( 

املالية   التخصيصات  توفر  عدم 
بيئية   معوقات  وجود  اىل  أضافة 

اىل  تتمثل   املشروع  أبحتياج 
مثل   اخلدمات  من  كميات كبرية 
االالت   هواء  الكهرابئية،  )القدرة 
ماء   ماء،  ،خبار  نيرتوجني  الدقيقة 

معوقات    ضافةأالتربيد وجود  اىل 
مكان   توفر  بعدم   تتمثل  بيئية 

  ( الشعلة  لتثبيت   ACIDمناسب 

FLAIRلغازات    اآلمن  (للتصريف
على   خطر  تشكل  لكوهنا  الوحدة 

 احمليطة ابملصفى  واملناطقالعاملني   

يستهلك النفثا اخلفيفة وابلتايل   (  CCRمشروع ال) 3
زايدة انتاج البنزين ابالضافة اىل  

منع حدوث التوقفات االضطرارية  
لوحدات املصفى بسبب أمتالء  

 اخلزاانت وتلكوء التصريف

مت سحب العمل من الشركة  
ملنفذة )احلرة الدولية( ورفع ا

 دعوى قضائية ضدها  

يستهلك النفط االسود وابلتايل   ( RFCCمشروع ال) 4
منع حدوث التوقفات االضطرارية  

لوحدات املصفى بسبب أمتالء  
اخلزاانت ابالضافة اىل زايدة أنتاج  

 الكازأويل 
 

مت أجناز التصاميم االساسية له  
واملشروع مؤجل حاليا لعدم توفر  

 التخصيصات املالية لتنفيذه



أنتاج  يستهلك النفثا الثقيلة و  وحدة االزمرة  5
البنزين العايل االوكتان وابلتايل 

جتنب حدوث التوقفات 
االضطرارية لوحدات املصفى  

بسبب أمتالء اخلزاانت+ تقليل  
البنزين املستورد وزايدة أنتاج  

 الكازأويل 

املشروع حاليا مير مبرحلة التشغيل  
 التجرييب  

(TEST RUN ) 

أنشاء وحدة تكرير   الصينية 6
(  30000بطاقة )

 برميل /يوم 

زايدة كميات املشتقات النفطية  
 ومن ضمنها مادة زيت الغاز 

املشروع يدخل ضمن حيز اخلطط  
املستقبلية لتطوير كمية مادة زيت  

 الغاز
تشغيل وحدتني   الكسك 7

 أنتاجية
أضافة خزاانت عدد  

( ملنتوج زيت الغاز  2)
 بسعة 

(مرت  10000)
 مكعب 

زايدة كمية املنتجات النفطية ومن  
 ضمنها مادة زيت الغاز  

 
 

زايدة السعة اخلزنية ملنتوج زيت  
املصفى يعاين من   الغاز لكون

 حمدودية السعات اخلزنية  

مت تقدمي مقرتح اىل وزارة النفط ومل  
 تتم االجابة عليه من قبل الوزارة  

 
املشروع قيد االنشاء من قبل  

 النفطية شركة املشاريع 

أنشاء وحديت تكرير   حديثة 8
بطاقة 

(برميل  10000)
 اليوم لكل وحدة /

زايدة كمية املنتجات النفطية ومن  
 ضمنها مادة زيت الغاز 

املشروع قيد االنشاء وبنسبة اجناز  
( علما أن مدة االجناز  26%)

(يوم تبدأ من  365تقدر ب)
 26/11/2020اتريخ 

أعادة أتهيل وحدات   صالح الدين  9
رير مصفى الشمال  تك

وتشغيل وحدات 
 هدرجة زيت الغاز  
أنشاء خزان بطاقة 

(  20100تصميمية )
 مرت مكعب  

زايدة كميات املنتجات النفطية  
ومن ضمنها مادة زيت الغاز  

ابالضافة اىل أنتاج زيت الغاز  
 املهدرج )املنزوع الكربيت( 

زايدة السعات اخلزنية ملنتوج زيت  
 الغاز  

ز اخلطط  املشروع يدخل ضمن حي 
املستقبلية لتطوير كمية ونوعية  

 مادة زيت الغاز املنتج 
املشروع قيد االجناز ومن املؤمل  

 2021أمتامه عام  

 


