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اقصم امل

قامـــــي الهيتـــــة املتاصصـــــة والرقاوـــــة و الشـــــ و  النف يـــــة  االولـــــ  وا مـــــال        
الرقاوــــة والتــــدقيق التاصصــــ  و شــــركة غــــاز الجنــــوب   اســــت مار ال ــــاز للفتــــرة 

ــــة 2015) ــــن املــــا ة )2018 11 1ول اي ــــت( م ــــرة )ااني ــــت ملقت ــــيات الفق ــــانو  6( طبق ــــن ق ( م
ـــــوا  ـــــرقم )  ي ـــــا   امل ـــــة االت  ـــــة املالي ـــــنة  31الرقاو ـــــوانين  2011( لس ـــــدل ( والق )املع

( 2018 10 15  21494والتعليمـــــات املر يـــــة االخـــــرا وتنفيـــــذ) ل مـــــر اال ار  املـــــرقم )
 -وقد تم ا دا  تقرير الهيتة الرقاوية للنشاط الذ  ت من وشكل اساس ما يل  :

 -:اصـص ـصفامناالتـاله .1
 ــــاز املصــــاقق والت قــــق جنــــوب   اســــت مار الو شــــركة غــــاز ال التــــدقيق التاصصــــ  

ـــد  ـــذل  ت دي ـــ  وك ـــو  من ـــدف املنش ـــق اله ـــا ي ق ـــت مار وم ـــة االس ـــااة  ملي ـــدا كف ـــن م م
 نواق  الالل وتقديم التوصيات.

 -:اتاصةـص ااملعـاملعاي .2
ـــــين  ـــــام  ) -أ ـــــة و ـــــة الوطني ـــــن وزارة التا ـــــي  2017-2014خ ـــــة التنمي ( الصـــــا رة م

 . 2018ة لعام والا ة الوطني
 السنوية واملجمو ات االقصائية للفترة ا اله .التقارير الفنية و -ب
ــــ  ) -ج ــــار العراق ــــام Iraqi Codeاملعي ــــوع النا ــــاا ون ــــة )والا ــــام امللكي ــــوا نا ( واص

 الذ  يستادم   الت اسق املال  (
( الــــدول  الصــــا ر مــــن املعهــــد االمريكــــ  للبتــــرول والناــــام الــــوطن  APIمعيــــار ) - 
 اس.للقي
 اقية للص ة والسالمة املهنية .شروط وتعليمات الجمعية العر -هـ
ــــات  -و ــــدات ومناوم ــــ يل مع ــــنيم وتش ــــميم وتص ــــات تص ــــدة    ملي ــــايير املعتم املع

ــــل ) ــــاس م  ــــوا  و)ASTMالقي ــــار امل ــــة الختب ــــة االمريكي ــــوم  ANST( الجمعي ــــد الق ( املعه
 االمريك  للمواصفات القياسية .
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 ط قاالتصـص ااملعتاصةا .3
 ديم املذكرات .قت -
 املقاوالت الشاصية .اجراا  -
 الزيارات امليدانية ملواقم العمل . -
  راسة  التقارير الفنية واالقصائية والسنوية وتدقيق االوليات . -

 ا بامااختصا اامل  وعا .4
متاوعــــة االجــــرااات املتاــــذة   اســــت مار ال ــــاز والت قــــق مــــن مــــدا مالئمتهــــا مــــم       

مســــتوا التنفيــــذ الفعلــــ  مــــم الناــــام الــــداخل  وتقــــويم االهــــداف امل ــــد ة وموجــــق 
 الا   املوضو ة ملا لها من اهمية     م االقتصا  الوطن  .

  يفص اـذةاتعـنب .5
 1997( لســــنة 22تأسســــي شــــركة غــــاز الجنــــوب وموجــــق قــــانو  الشــــركات العامــــة رقــــم )

ــــل نشــــاطها  ــــا الرئيســــ    م اشاــــة البصــــرة .ويتم  ــــر الشــــركة ومركزه )املعــــدل( ومق
 -املعدل : 1976( لسنة 101وزارة النف  رقم )وشق اقكام قانو  تنايم 

 استالم ال از من ال قول الجنووية ومعالجت . -أ
تصــــنيم ال ــــاز الجــــاف وكبســــ  ل ــــرال ايصــــال  الــــ  مواقــــم االســــتهال  ومناشــــذ  -ب

 التصدير  بر شبكة االناويق الوطنية .
ـــ -ج   معامـــل التعبتـــة تصـــنيم ال ـــاز الســـائل وخزنـــ  ومزجـــ  وكبســـ  ل ـــرال ايصـــال  ال

 مناشذ التصدير  بر شبكة االناويق الق رية او والوسائل االخرا .او 
 انتاج ال ازولين )البنزين ال بيع  ( وتصريف . - 
ــــوط  -ه ــــاريم والا  ــــة املش ــــاج واقام ــــوط االنت ــــاز وخ  ــــل ال  ــــيم معام ــــوير وتوس ت 

 املكملة لها والجديدة .
 يد م انش تها .ا ارة وتنفيذ جميم اال مال الفنية والادمية وما  -و
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 صافاش   اغاجاال يفشماااه .6
لشــــركة غــــاز الجنــــوب هــــدف الشــــركة واملســــاهمة  (1998قــــد  الناــــام الــــداخل  لســــنة )

ــــاز  ــــنيم ال  ــــالل تص ــــن خ ــــ  م ــــاع النف  ــــال الق  ــــوطن    مج ــــا  ال ــــم االقتص     
ــــداف  ــــق اه ــــا ي ق ــــ  والتصــــدير ووم ــــتهال  امل ل ــــراال االس ــــاف الغ ــــاز الج الســــائل وال 

 وزارة النف  .والا   املعتمدة   خ   التنمية 

 -نتائـاالتقشيما: .7
تم ــــل شــــركة غــــاز الجنــــوب امل ــــور املركــــز    مشــــروع اســــت الل ال ــــاز املصــــاقق   

لعمليــــات انتــــاج الــــنف  الاــــام   املن قــــة الجنوويــــة مــــن العــــراق والــــذ  ســــم    
ــــ   ــــ  ال ــــ  اســــت الل ال ــــاز الاــــام وت ويل ــــوب( والهــــدف من ــــ  )ومشــــروع غــــاز الجن قين

ــــ  لهــــذا املشــــروع   منتجــــات قات قيمــــة ومت عــــد ة االســــتاداممل وــــدأت املراقــــل االول
ـــام ) ـــاز 1979  ـــاف وغ ـــاز الج ـــاج ال  ـــ  النت ـــ  ومعالجت ـــاز وكبس ـــتالم ال  ـــات اس ـــل  ملي ( وتم 
( وشصـــل الســـوائل هـــو النشـــاط الرئيســـ  لشـــركة غـــاز الجنـــوب ويـــتم قلـــ  LPGال ـــب  )

ـــل شصـــل ـــو معم ـــين رئيســـيين االول ه ـــالل معمل ـــن خ ـــة ا م ـــذ  الســـوائل والرميل لشـــمال  وال
( مقمق يـــــوم ويقـــــوم هـــــذا 680( وو اقـــــة تصـــــميمية تبلـــــ  )1980تـــــم انشـــــااه  ـــــام )

املعمـــل ومعالجـــة ال ـــاز املصـــاقق املســـتلم مـــن ققـــل الرميلـــة الشـــمال  قيـــ  يـــتم 
انتـــاج ال ـــاز الجـــاف وضـــا  الـــ  الشـــبكة الوطنيـــة امـــا الســـوائل ال ازيـــة شيـــتم ارســـالها الـــ  

ـــا ـــم انشـــااه    ـــام ن  وهـــو معمـــل شصـــل الســـاملعمـــل ال  ـــذ  ت ـــر وال وائل   خـــور الزوي
( مقمــــق  يــــوم ويتــــالل مــــن وقــــدتين لفصــــل 700( وو اقــــة تصــــميمية تبلــــ  )1983)

ــــاف    ــــاز الج ــــاج ال  ــــات انت ــــن  ملي ــــة م ــــات ( ناتج ـــــ )البرو ك ــــروش  وـ ــــوائل املص الس
ــــا ــــ  م ــــا ال ــــمال  وت ويله ــــ  الش ــــل الرميل ــــ  ومعم ــــر نفس ــــور الزوي ــــ  خ  ( LPG ة )معمل

   ( واالضاشة ال  شصل املك فات )الكازولين ال بيع  ( .)غاز ال ب
 
 
 



 املقصم 

 4  

 ش   اغاجاالب  ةاا -
 رقســـت مر و ـــدم هـــدره    مليـــات ال ـــف زيـــا ة كميـــات ال ـــاز املصـــاقق املوهـــد      

ـــل  ـــام والعم ـــالنف  الا ـــة و ـــ  الااص ـــراخين االول ـــوالت الت ـــو  ج ـــول  ق ـــد  خ ـــت وع وخصوص
انتـــاج الـــنف  الاــــام والـــذ  صـــاقب  زيــــا ة   انتـــاج ال ــــاز  والتـــ  ســـاهمي   زيــــا ة

ــــرك ــــي  ش ــــة وتأس ــــة العراقي ــــي ال كوم ــــاقق قام ــــركة املص ــــ  ش ــــرة وه ــــ  البص ة نف
تم لــــ  وشــــركة غــــاز منهــــا وم (%51مســــاهمة ماتل ــــة تمتلــــ  ال كومــــة العراقيــــة )

ــــة ) ــــو  قصــــة شــــركة شــــل العاملي ــــوب   قــــين تك ( % وشــــركة ميتسوويشــــ  44الجن
شقـــت لقـــانو  تأســـي  الشـــركات الااصـــة املـــرقم تـــم تأســـي  الشـــركة وو% (5الياوانيـــة )

ــــنة)21) ــــرقم 1997( لس ــــوزراا امل ــــ  ال ــــة ملجل ــــة العام ــــاب االمان ــــاا وكت ــــا ج ــــق م ( وقس
ــــــرار مج 2010 7 1(   23582) ــــــة ق ــــــرقم )ومرشق ــــــوزراا امل ــــــ  ال ــــــنة  243ل  2010( لس

ـــ  ـــم و اساس ـــذ  ت ـــاز  وال ـــركة غ ـــين ش ـــية و ـــة الرئيس ـــم االتفاقي ـــركت  توقي ـــوب وش الجن
ـــــا 2011 7 12( و)ميسوويشـــــ  (   )ل)شـــــ ـــــل ا ارة  لي ـــــن قب ـــــدار هـــــذه الشـــــركة م ( وت

تتم ـــل شيهـــا كاشـــة الشـــركات املشـــتركة طبقـــت ل صـــن االســـهم ويســـتمر  مـــل هـــذه 
ــــدة ) ــــركة مل ــــات   ) (25الش ــــدا العملي ــــاري  و ــــن ت ــــنة م ــــاق 2013 5 1س ــــمل ن  ( ويش

ـــاقق ا ـــال هـــذه الشـــركة اســـت الل ال ـــاز املص  -الزويـــر -مـــن ققـــول )الرميلـــة ملنـــتج ا م
 -( .ومما تقدم ا اله لدينا وهذا الشأ  ما يل  :1غرب القرنة

ـــار   -أ  ـــاج   اي ـــة االنت ـــا مرقل ـــرة و خوله ـــاز البص ـــركة غ ـــي  ش ـــد تأس ـــل  2013وع ـــم نق ت
ائديـــة معاـــم االصـــول التـــ  تمتلكهـــا شـــركة غـــاز الجنـــوب الـــ  شـــركة غـــاز البصـــرة  

ز الجنــــوب   شــــركة غـــاز البصــــرة قيـــ  تــــم نقــــل والتـــ  تم ــــل مســـاهمة شــــركة غـــا
ــــة الشــــمال  ملوخــــ ــــ  معالجــــة وشصــــل الســــوائل )الرملي ــــة معمل ــــر ( وتســــم  ائدي ور الزوي

اط الرئيســــية كاوســـات رئيســـية )م  ـــات ضــــ ( تســـتادم لكـــب  ال ــــاز تقـــم و النقـــ
( كـــم مـــن خ ـــوط اناويـــق نقـــل ال ـــاز واالضـــاشة 1800لا ـــوط اناويـــق شـــبكة نقـــل ال ـــاز و)

م التاــــزين ومرشــــأ الت ميــــل   أم قصــــر وتقــــوم شــــركة غــــاز البصــــرة وشــــق الــــ  مجمــــ
ــــذه املنشــــ ــــة تأسيســــها وتشــــ يل ه ــــ  اتفاقي ــــا ا ا ال ــــق ن ــــاق نشــــاطاتها مم أت وش
ـــت و  ـــوب قالي ـــاز الجن ـــركة غ ـــاط ش ـــار نش ـــ  اقتص ـــن ققل ـــاتج م ـــو الن ـــاز ال ل ـــل ال  تجفي

ـــارب ) ـــا يق ـــة م ـــر و اق ـــن  م ـــا ي60او ـــة م ـــو  و اق ـــل مجن ـــوم وقق ـــق  ي ـــارب )( مقم ( 55ق
وضـــاة الـــ  الشـــبكة الوطنيـــة شقـــ    قـــين يـــتم قـــرق كـــل  2018مقمـــق  يـــوم لســـنة 
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الصــــبة   -طووــــة  -ذ  ينــــتج مــــن ققــــول الجهــــد الــــوطن  )ارطــــاو  ال ــــاز املصــــاقق الــــ
م ــــ  مــــن ققــــل اوــــن  مــــر ( وققــــول جــــوالت التــــراخين )غــــرب ال ــــاز ال ا -الل ــــي  
م ضــــمن مســــ ولية شــــركة غــــاز ال ــــاز ال ام ــــ  ل قــــل مجنــــو  ( والتــــ  تقــــ -2القرنــــة 

ـــو ـــدم ت ـــوب لع ـــت ماره الجن ـــاز اس ـــذا ال  ـــة ه ـــوم ومعالج ـــديها لتق ـــل ل ـــوت واملعام شر املنش
ـــاز ـــليم ال  ـــات تس ـــوب وعملي ـــاز الجن ـــركة غ ـــام ش ـــ  قي ـــاشة ال ـــلمل واالض ـــام  والشـــكل االم  الا

ـــرة وتســـويقها للســـوق  ـــاز البص ـــركة غ ـــن ش ـــات م ـــتالم املنتج ـــرة واس ـــاز البص ـــركة غ ـــ  ش ال
 امل لية.
وــــالرغم مــــن وــــدا مراقــــل العمــــل واالنتــــاج الفعلــــ    شــــركة غــــاز البصــــرة منــــذ   -ب 
 -اال ان :2013 5 1
أوال: لـــم تقـــم الشـــركة وا خـــال ا  منشـــأة جديـــدة الـــ  الادمـــة قيـــ  قامـــي الشـــركة   

ــــذ تأسيســــه ــــ  شصــــل الســــوائل   من ــــل وقــــدات معمل ــــة تارياــــ  وا ــــا ة تأهي ا ول اي
كانـــي  ائـــديتها لشـــركة غـــاز الجنـــوب وكـــذل   )خـــور الزويـــر والرميلـــة الشـــمال  ( والتـــ 

التشــــ يلية لهــــذه  تأهيــــل الكاوســــات القديمــــة املوجــــو ة اصــــال  وهــــدف رشــــم ال اقــــات
قبــــل انتقــــال املنشــــأت والتــــ  كانــــي تعــــان  مــــن انافــــاال   طاقاتهــــا التشــــ يلية 

  ائديتها لشركة غاز البصرة .
ملســــت مرة ال ترتقــــ  الــــ  اانيــــا:  ونتيجــــة ملــــا جــــاا   ا ــــاله ال تــــزال كميــــات ال ــــاز ا

ـــات ا ـــة وكمي ـــوب مقارن ـــ  البصـــرة املســـتوا امل ل ـــن شـــركة نف ـــة م ـــاز املصـــاقق املنتج ل 
ـــاز ـــات ال  ـــر كمي ـــ  تعتب ـــرة ( قي ـــاز البص ـــز لشـــركة غ ـــاقق املجه ـــاز املص ـــ  )مصـــدر ال   شق

ــــن ) ــــدل   ــــد واملع ــــة وتزي ــــتج %55املصــــاقق امل ــــروق مرتفع ــــاز املن ــــة ال  ــــن كمي ( م
ــــ ــــاه يوضــــ  الكمي ات لل ــــاز املصــــاقق املنــــتج مــــن شــــركة نفــــ  البصــــرة والجــــدول ا ن

ـــل شـــركة غـــاز البصـــرة وامل ـــروق وقســـق تقـــ ـــاج لشـــركت  غـــاز واملســـت مر مـــن قب ارير االنت
 ونف  البصرة السنوية . –الجنوب 
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ال ـــاز كميـــة  السنة  الشهر 
ــــــــــتج  املن
ـــــــــــ   الكل

مــــــــــق مق
 يوم 

ــــة ال ــــاز  كمي
 املست مر
 مق  يوممق

ـــــــــــــاز  ال 
ـــــــروق  امل 

مــــــــــق مق
 غاز 

ال ــاز ة نســب
ـــــــروق  امل 
ــــــــــــــ   ال
املنــــــــــتج 

 الكل 
2015 596708.95 175709 420999.95 70.55% 
2016 739697.9 247339 492358.9 66.5% 
2017 752898.65 295975.65 456923 60.68% 

ـــــــــــــــــــــانو   ك
 2018ال ان  

2079.65 963.80 1115.85 53.65% 

 %54 1123.37 945.10 2068.47 2018شباط 
 %52.77 1065.25 953.03 2018.29 2018اقار 
 %57.7 1113.82 816.61 1930.43 2018نيسا  
 %53 1050.89 930.17 1981.08 2018ايار 

 %52.7 1060.89 951.23 2012.12 2018قزيرا   
 %54.53 1108.31 923.86 2032.18 2018تموز 
 %56.6 1182.16 906.38 2088.54 2018اب  

 

ـــة   -ج ـــارة امليداني ـــوب وغـــاز المـــن خـــالل الزي بصـــرة وكـــذل  نفـــ  ملواقـــم شـــركة غـــاز الجن
ـــاز امل ـــروق  ـــن ال  ـــرة م ـــات كبي ـــا وجـــو  كمي ـــة القان ـــاج الفني ـــارير االنت البصـــرة و راســـة تق

ـــاال ضـــ وط هـــذا ت ـــي  ـــل اناف ـــة م  ـــل لالســـت مار والســـباب ماتلف ـــر قاو ـــاز غي مســـم  غ
ـــ  معامـــل املعالجـــة ويم ـــق نقـــل لهـــذا ال ـــاز ال ـــاز او  ـــدم وجـــو  خ ـــوط اناوي  ـــل ال 

ـــا يقـــارب ) ـــات م ـــاه يوضـــ  %45معـــدل هـــذه الكمي ـــتج والجـــدول ا ن ـــة ال ـــاز املن ـــن كمي (  م
ـــهر ال  ـــت مار لالش ـــل لالس ـــر قاو ـــاز غي ـــنفة ك  ـــات املص ـــام  الكمي ـــن   ـــ  م ـــة االول  2018ماني

ـــ   ـــم خ  ـــتوجق وض ـــا يس ـــرة مم ـــ  البص ـــركة نف ـــاج لش ـــارير االنت ـــاا   تق ـــا ج ـــق م وقس
ـــير و ـــدا القص ـــذ و امل ـــة للتنفي ـــة قاول ـــذه شعال ـــن ه ـــتفا ة م ـــدف االس ـــد ته ـــل االم ال وي

املــــوار  التــــ  يــــتم قرقهــــا )الجــــدول يم ــــل معــــدل الكميــــات ووقــــدة املقمــــق لليــــوم 
 الواقد(.
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ميـــــــة ال ـــــــاز ك 2018الشهر  

ـــــتج  ـــــق مقاملن م
 يوم 

كميـــة ال ـــاز ال يـــر 
لالســـــت مار قاوـــــل 
 مق  يوممق

 النسبة %

 %49.88 1037.40 2079.65 كانو  ال ان 
 %48 994.01 2068.47 شباط
 %47 951.26 2018.29 اقار
 %44.5 859.32 1930.43 نيسا 
 %43.6 863.89 1981.06 ايار

 %43.63 878.01 2012.12 قزيرا 
 %45.57 926.12 2032.18 تموز
 %46.3 966.89 2088.54 اب

 %46 7476.90 16210.73 املجموع
ـــدا الشـــركة  -  ـــو  خ ـــة ل ـــوب وج ـــاز الجن ـــارير  شـــركة غ ـــي تق ـــز  وين ـــم مرك وأنشـــاا مجم

ـــم ار ـــاز   موق ـــنيم ال  ـــة وتص ـــة )ملعالج ـــاو  وو اق ـــت مار 300ط ـــا ة اس ـــوم( لزي ـــق  ي مقم
 ارطـــــاو  ملطووـــــة مل ققـــــول الجهـــــد الـــــوطن  )وـــــن  مـــــر ملال ـــــاز املهـــــدور قرقـــــت   

ـــة صـــبةمل ـــرب القرن ـــو  ملغ ـــة )مجن ـــراخين ال اني ـــاز 2الل ـــي ( وجـــوالت الت ـــاج ال  ـــرال انت ( ل 
ــــة LPGالجــــاف وال ــــاز الســــائل ) ــــوشر شــــائي  ــــن ال اجــــة امل لي ( وتصــــديره   قــــال ت

ــــق نصــــق معــــدات  ــــ  مشــــروع اســــت مار غــــاز الناصــــرية وال ــــراف  ــــن طري واالضــــاشة ال
ـــة )معا ـــاز و اق ـــنيم ال  ـــة وتص ـــا )200مل ـــوم منه ـــاز  (70( مقمق ي ـــت مار غ ـــوم اس ـــق  ي مقم

( مقمــــق  يــــوم اســــت مار غــــاز ال ــــراف لــــذا نوصــــ  واالســــراع   تفعيــــل 130الناصــــرية و)
ـــ  االســـت مار مـــم شـــركات  ـــق  ـــرال هـــذه املشـــاريم ال ـــو  ـــن طري ـــ  ل هـــذه املشـــاريم قت

يــــق االســــتفا ة القصــــوا مــــن جــــال صــــنا ة ال ــــاز لت قرصــــينة وقات خبــــرة كبيــــرة   م
هـــذه املـــوار  امل روقـــة واســـت اللها والشـــكل االم ـــل   تـــوشير الوقـــو  النتـــاج ال اقـــة 

ـــدل االســـتيرا  ـــة و ـــة امل لي ـــد ال اج ـــة وس ـــذ  يكلـــل  الكهروائي ـــاف ال ـــاز الج ـــارج  لل  الا
ـــن  ـــة م ـــات الفائ  ـــدير الكمي ـــذل  تص ـــة وك ـــال  طائل ـــة مب ـــة الدول ـــة املميزاني ـــات ال ازي نتج

ــــاره وخصوصــــت  ــــاز ال بيعــــ  ومشــــتقات  وا تب ــــق العــــامل  و ال  ــــا ة ال ل   ظــــل زي
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ــــد م  ــــهم و ــــدوره سيس ــــذ  و ــــة وال ــــاج ال اق ــــة   انت ــــااة  الي ــــل وقو كف ــــو  ناي وق
 ويشكل وار  ر يل للعراق واالضاشة ال  النف  الاام . االقتصا  الوطن 

 
 مواقل االنتاج والصيانة لشركة غاز البصرة -هـ
ـــالل   ـــن خ ـــلم ـــات ومواق ـــة االولي ـــيانة   راس ـــاج والص ـــق االنت ـــ  الفري ـــة الق ـــارة امليداني والزي

ـــدة الجـــراا ا مـــال الصـــيانة التـــ  نـــتج  نهـــا قـــرق كميـــات مـــن ال ـــاز  وجـــو  توقفـــات  دي
 -ولدينا واصوا قل  مايل  : KO3اوسة وخاصة الك

ارتفــــاع م تــــوا املــــائ    ال ــــاز امل ــــذ  ممــــا ا ا الــــ  قــــدو  انجمــــا ات     -
 وقدات والتأاير و الاروف التش يلية ووالتال  خسارة   االنتاج .ال
ـــــ) - ــــة ال ــــرق ال ــــ   ملناوم ــــن معالجــــة  SEAL OILناــــام معالجــــة ش ــــديم وال يمك ( ق

رتين   عالجـــة ممـــا يـــ    الـــ  توقـــل الكاوســـة و االقـــل مـــ  التـــ  او صـــعووة امل
 االسبوع .

ـــ     - ـــا ي ـــائ  مم ـــار الكهرو ـــرر   التي ـــة انق ـــاع متك ـــرتين او االا ـــل الكاوســـات م ـــ  توق ال
ـــاج  ـــدات انت ـــام لوق ـــل الت ـــ  التوق ـــال قل ـــاج م  ـــة واالنت ـــدات املعالج ـــذل  وق   الشـــهر وك

(LPG( ـــن ـــد   ـــدة تزي ـــر مل ـــور الزوي ـــل خ ـــ10(   معم ـــاج ( س ـــارير االنت ـــاا   تق ـــا ج ا ات كم
 الشهرية .

ــــو   - ــــدم وج  THERMAL PRTECTION ــــة ــــرق الكاوس ــــ  ق ــــ ق ا ا ال ــــوب الس  و انب
 ( يوم ل رال الصيانة .80وتوقفها ملدة )

ـــاز  - ـــم ال  ـــة م ـــاا والرطوو ـــبق امل ـــا الت وس ـــل املب ـــا   اخ ـــبق االنجم ـــة وس ـــل الكاوس توق
ــــد تو ــــهر او  ن ــــة   الش ــــرتين او االا ــــذ  م ــــل امل  ــــة نص ــــة الرطوو ــــدات ازال ــــل وق ق

ـــة  ـــت ا  الكاوس ـــهريت  لم ـــرات ش ـــر م ـــن  ش ـــر م ـــ  اك  ـــات ال ـــن  KO3التوقف ـــ لة   ـــ  املس ه
 الشبكة الوطنية وال از الجاف الت  تجهز م  ات توليد ال اقة الكهروائية .ت ذية 
ـــة  - ـــدم مناوم ـــبق ق ـــواا وس ـــر اله ـــديل شالت ـــرال تب ـــرة ل  ـــهر م ـــل ش ـــوروين ك ـــاف الت ايق

 اما الناام الجديد يتم التبديل مرة واقدة   السنة.تنقية للهواا 
تصـــنيع  مـــن قبـــل تصـــميم قـــديم ك يـــر التوقفـــات قيـــ  تـــم ايقـــاف  FR/1التـــوروين   -

 واستادام جيل جديد من هذه املعدات.  GEشركة 
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ـــرة  - ـــاز البص ـــوب وغ ـــاز الجن ـــركة غ ـــاج لش ـــارير االنت ـــة وتق ـــارير الفني ـــة التق ـــالل  راس ـــن خ م
ك يـــــرة   وقـــــدات الكـــــب  )كاوســـــات ( والتـــــ  ا ت الـــــ   القانـــــا قـــــدو    ـــــالت

ــــة الت ــــتج نتيج ــــاف املن ــــاز الج ــــات ال  ــــائر   كمي ــــدو  خس ــــتمرق ــــل املس ــــذه  وق له
(   معمــــــل خــــــور KO4B,KO4A,KO3الكاوســــــات وو وجهــــــ  الاصــــــوا الكاوســــــات )

  معمــــل الرميلــــة الشــــمال  قيــــ  ول ــــي كميــــات  (K4,K5A,IBCA.Bالزويــــر والكاوســــات )
ـــا ـــاز الج ـــة الكهال  ـــاج ال اق ـــتادم   انت ـــائ  يس ـــتج نه ـــروق )من ـــة ف امل  ـــة ( نتيج روائي

( 2018العشــــرة االولــــ  مــــن  ــــام ) ( مقمــــق خــــالل االشــــهر4465توقــــل هــــذه الكاوســــات )
وقســــق رأينــــا الفنــــ  يســــتوجق اســــتبدال هــــذه الكاوســــات لتقا مهــــا هــــذه الكاوســــات 

ـــا  ـــة  ليه ـــيانة الدائم ـــال الص ـــن ا م ـــالرغم م ـــا و ـــال واســـتهال  اجزائه ـــة ا م ـــذل  ا  قيم وك
الصـــيانة املســـتمره و هـــذه الكاوســـات والاســـائر املترتبـــة  ـــن شقـــدا  ال ـــاز الجـــاف 

ل املتكـــرره لهـــذه الكاوســـات هـــ  اك ـــر مـــن قيمـــة تجهيـــز كاوســـات جديـــدة نتيجـــة اال  ـــا
 توشر االستمرارية والعمل والت  ست قق االستفا ة امل الية من هذه املوار .

 
 فائيتسعيرة ال از ال  -و

ـــل  ـــة مراق ـــدخل االا ـــ  ي ـــة قي ـــل املعالج ـــ  مراق ـــل  لي ـــم تكتم ـــل ل ـــام مجف ـــاز خ ـــو غ ه
ـــة ـــل املاصص ـــة مراق ـــل اماني ـــن اص ـــة م ـــاب  معالج ـــاا   كت ـــا ج ـــاف )كم ـــاز الج ـــاج ال  النت

( وعــــدها يــــتم ضــــا  وشــــكل مباشــــر 2018 7 15(   410شــــركة غــــاز الجنــــوب ق  العــــد  )
كاوســــات وقــــدت  معامــــل الــــ  الشــــبكة وعــــد تجفيفــــ  وكبســــ    م  ــــات الكــــب  و

( شقــــ  و ليــــ  يعتبــــر نــــاتج وســــ   لعــــدم اكتمــــال مراقــــل NGLشصــــل الســــوائل )
  (ا ناه)وكما موض    املا   التوضي   املعالج   لي  
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ـــم يـــتم قســـم تســـعيرة هـــذا ال ـــاز ل ايـــة تارياـــ  وـــين شـــركة غـــاز الجنـــوب وشـــركة        ول

ـــة ال ـــاز الفـــائي ـــد معامل ـــة  غـــاز البصـــرة التـــ  تري ـــة ال ـــاز الجـــاف املعـــالج مـــن ناقي معامل
قـــدمي شـــركة غـــاز الجنـــوب مقتـــر  ا تمـــا  القيمـــة ال راريـــة لل ـــاز  الت اســـق املـــال  وقـــد

ـــة ـــة ال راري ـــن القيم ـــدال  م ـــاف و ـــد  الج ـــائي وق ـــاز الف ـــاوات ال  ـــام   قس ـــاز الا ـــدت ألل  ي
ـــوب ق   ـــاز الجن ـــركة غ ـــاب ش ـــاا   كت ـــا ج ـــق م ـــر  وقس ـــذا املقت ـــرة ه ـــاز البص ـــركة غ ش
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ــــة لل ــــاز الجــــاف اقــــل مــــن القيمــــة  2016 4 24(   5643عــــد  )ال مل كــــو  القيمــــة ال راري
 -ل رارية لل از الاام وكما موض    امل ال ا ناه :ا

 
رية القيمة ال را الفترة

 لل از الاام
املبل  
 االجمال 
 ينار 
 )ال ال (

القيمة ال رارية 
لل از 

 الجاف)املقتر (

 املبل  
  ينـار

 الفــرق
 

سعرة قرارية  1315 2016 نيسا 
 مقمق 

سعرة قرارية  1136 1473002578
 مقمق 

1272485539 200517039 

 ماي 
 2016 

سعرة  1320
 قرارية  مقمق

قرارية سعرة  1399059264
 مقمق 

1211458129 187601133 

        
ــــد يت ــــمن اقتســــاب  2016وخــــالل  ــــام        ــــر  جدي قــــدمي شــــركة غــــاز الجنــــوب مقت

ن ســـعر ال ـــاز الاـــام املبـــاع ووقـــدة )مقمـــق( الـــ  شـــركة غـــاز البصـــرة ( مـــ%30مبلـــ  )
ـــ   ـــ  ال ـــة  شع ـــل خدم ـــة  الســـاوقة مقاو ـــن الت اســـق وال ريق ـــل   شـــبكة الا ـــوط والتوق

ـــاز ـــل ال  ـــالج وتعري ـــر مع ـــام غي ـــاز خ ـــو غ ـــائي ه ـــاز الف ـــو  ال  ـــ   لك ـــنن و ان ـــاف ت الج
ـــق  ـــزه ومواصـــفات متف ـــام وتجهي ـــاز الا ـــ  ال  ـــن معامل ـــاتج   ـــاز  ن ـــتج غ ـــ  من ـــا و لي  ليه

 2016لـــول تـــم الشـــروع وهـــذا املقتـــر  الجديـــد مـــن جهـــة غـــاز الجنـــوب ا تبـــار) مـــن شـــهر اي
(   12231كمـــــا جـــــاا   كتـــــاب شـــــركة غـــــاز الجنـــــوب الهيتـــــة الفنيـــــة ق  العـــــد  )

ـــتم  2016 11 11 ـــم ي ـــين ل ـــ   ق ـــة تاريا ـــائي ل اي ـــاز الف ـــعيرة ال  ـــوع تس ـــم موض ـــم  قس م
ــــل  ــــن تســــعيرة ال ــــاز املســــاهمين مــــن شــــركة )شــــل( و)ميتسووي ــــ  تاتل شــــ  ( ووولي

لجـــاف املصـــنم )الـــذ  يمـــر ومراقـــل تصـــنيم ال ـــاز ال مانيـــة( وأ تبـــار ال ـــاز الفـــائي هـــو غـــاز ا
بكة خـــام مجفـــل لـــم يـــتم معالجتـــ  وشصـــل املك فـــات  نـــ  قبـــل ضـــا  مباشـــرة الـــ  الشـــ

( وقســـق ماجـــاا كتـــاب شـــركة غـــاز NGLوواســـ ة م  ـــات الكـــب  وكاوســـات وقـــدت  )
ــــــوب ق   ــــــاه جــــــد 2018 10 23(   12736العــــــد  )الجن ــــــات ال ــــــاز وا ن ــــــين كمي ول يب

 ( .2018ول اية شباط  2016الفائي )الجدول من شهر ايلول 
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ال ـــاز الفـــائي  السنة الشهر
   الرملية

ال ـــاز الفـــائي 
   الاور

 املجموع

 1748 1541 207 2016 ايلول
 911 310 601 2016 تشرين االول

تشــــــــــــــرين 
 ال ان 

2016 440 199 639 

 197 105 92 2016 كانو  االول
 86 86 0 2017 كانو  ال ان 
 677 666 11 2017 شباط
 464 458 6 2017 اقار
 754 729 25 2017 نيسا 
 2077 2077 0 2017 أيار

 2084 1770 314 2017 قزيرا 
 650 510 140 2017 تموز
 989 647 342 2017 أب
 794 349 445 2017 أيلول
 481 314 167 2017 الولتشرين ا

تشــــــــــــــرين 
 ال ان 

2017 209 646 855 

 553 321 232 2017 كانو  االول
 1843 279 1564 2018 كانو  ال ان 
 2337 684 1653 2018 شباط

6448 11691 18139 
ـــم  ـــن اه ـــاف وم ـــاز ج ـــ  غ ـــائي و ان ـــاز الف ـــة ال  ـــدم معامل ـــ    ـــ    ال ـــ  ت ـــباب الت االس

 -ه  :
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تنب ـــــق و املواصـــــفات الفيزيائيـــــة يـــــة لل ـــــاز الفـــــائي الا  الاـــــواا الفيزيائ •
لل ــــاز الجــــاف مل كونهــــا ت تــــو  و مركبــــات هيدروكاروونيــــ  اقيلــــة )شــــوائق 

 والنسبة ل از جاف(.
ــــبكة  • ــــفات ش ــــرر و مواص ــــكيل ض ــــبق   تش ــــد يس ــــ  ق ــــاف القتوائ ــــاز الج ال 

 و وعي املك فات الت  اليمكن شصلها  ن .
ذل  التاكــــل معــــدات وشــــبكة املســــتهلكين وكــــيتســــبق ومشــــاكل تشــــ يلية و  •

 لكو  تل  املعدات صممي و اساس وقو  ال از الجاف .
نـــواتج اقتـــراق ال ـــاز الفـــائي اك ـــر تلواـــت للبيتـــة مـــن ال ـــاز الجـــاف وســـبق اقتوائـــ   •

ـــات ( و3C+و ) ـــر  كمي ـــ  ط ـــام ال ـــراق ت ـــة اقت ـــدو   ملي ـــة ق ـــد   قال ـــذ  يول ال
ــــن ) ــــرة م ــــ2COكبي ــــاز الج ــــد يســــبق  ( قياســــت وال  ــــذل  ق ــــازات  اف وك ــــد غ تول
 قام ية .

ــــ  تك ــــل  • يــــ ار وجــــو  املركبــــات الهيدروكاوونيــــة ال قيلــــ    ال ــــاز الفــــائي ال
 تل  املركبات ااناا النقل مل مما يقلل من ال اقة االستيعاوية .

ـــم  • ـــاز م ـــراا ال  ـــتمرة   ش ـــوب مس ـــاز الجن ـــركة غ ـــزال ش ـــاله الت ـــدم أ  ـــا تق ـــل م ك
  شـــبكة ال ـــاز الجـــاف  لمـــت ا  تلـــ  الكميـــات الفـــائي قفاظـــت منهـــا و ضـــ 

   زيا ة مستمرة.
 ال از الجاف امل روق -ز
ـــاج   ـــارير االنت ـــة تق ـــرة و راس ـــاز البص ـــوب وغ ـــاز الجن ـــركة غ ـــة لش ـــارة امليداني ـــالل الزي ـــن خ م

ـــاز ا ـــركت  غ ـــن لش ـــرة م ـــات كبي ـــ  كمي ـــل ا  هنال ـــق العم ـــين لفري ـــرة تب ـــاز البص ـــوب وغ لجن
ـــت ـــائ  يس ـــتج نه ـــاف )من ـــاز الج ـــا و  ال  ـــتم قرقه ـــة( ي ـــة الكهروائي ـــد ال اق ادم   تولي

ــــات مــــن ال ــــاز الجــــاف ــــد يســــتور  كمي ــــد ال اقــــة  قــــين أ  البل لســــد ال اجــــ    تولي
لشـــهر )ايلـــول  الكهروائيـــة وشـــكل أساســـ  قيـــ  كانـــي كميـــات ال ـــاز الجـــاف امل ـــروق

ـــــد 1317و  670) 2018وتشـــــرين االول(  ـــــاج وق ـــــارير االنت ـــــوال  وقســـــق تق ـــــق و الت ( مقم
أ   2018 10 31(   10372وينــــــي وزارة الــــــنف    الــــــدائرة الفنيــــــة وكتاوهــــــا ق  العــــــد  )

 -ق تعو  ال  االمور التالية:اسباب ال ر
ـــن ) اوال : ـــاف   ـــاز الج ـــبكة ال  ـــ   ش ـــاع ض ـــ35ارتف ـــار   املن ق ـــبق ( و ـــة وس ة الجنووي

ــــل م  ــــات توليــــد ال اقــــة الكهروائيــــة   وزارة  ــــت ا  انافــــاال الســــ ق مــــن قب  لم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاا ال  كهرو
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ــــوره  ــــو وص ــــرارة الج ــــات ق ــــاال  رج ــــة اناف ــــات نتيج ــــي امل   ــــة وع ــــاال أنتاجي )اناف
  امة(.
اســــتمرار توقــــل كاوســــة ال ــــاز الجــــاف ول ايــــة أ ــــدا  هــــذا التقريــــر   م  ــــة   اانيت:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاز   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب  غ  ك
ـــة  ـــاز  الرميل ـــب  ال  ـــوم وك ـــ  تق ـــة والت ـــق النف ي ـــوط ايناوي ـــركة خ  ـــد لش ـــمالية العائ  الش
 (  قده املتج  شماال .42ل از الوطن  قياس )الجاف  بر أنبوب ا 

ــــت:  اســــتمرار التوقفــــات املتكــــرره لكاوســــة ال ــــاز الجــــاف )         (   معمــــل خــــور KO3اال 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر   الزوي

 .2018 10 30ان  تم أ ا ة تش يلها يوم  (  لما1-11للا  اإلنتاج  )               
للمن قـــة الجنوويــــة وقلــــ   2018 10 3توقـــل تجهيــــز ال ــــاز الجـــاف االيرانــــ  يــــوم  راوعت:

  از الجاف.وسبق انافاال تجهيز ال
ــــة  ــــدائرة الفني ــــنف   ال ــــا وزارة ال ــــدمي وه ــــ  تق ــــباب الت ــــ  ا  االس ــــا الفن ــــق رأين وقس

ـــ ـــ  املشـــاكل يمكـــن تجاوزهـــامل واصـــوا قـــرق ال ـــاز الجـــاف ليســـي مقنعـــة كـــو  اغل ق تل
ــــ  ســــبيل  ــــة شعل ــــب  غــــاز الرميل ــــل كاوســــة ال ــــاز الجــــاف   م  ــــة ك ــــال توق امل 

ـــاف  ـــاز الج ـــة ال  ـــل كاوس ـــتمرار توق ـــذل  اس ـــق وك ـــوط ايناوي ـــركة خ  ـــدة لش ـــمالية العائ الش
(KO3 معمــــل خــــور الزويــــر يمكــــن قلهــــا مــــن خــــالل اســــتبدال تلــــ  الكاوســــات   )

 ـــاز الجـــاف ك يـــرة الع ـــل. أمـــا شيمـــا ياـــن قلـــة االســـتهال  لل( التـــ  هـــ  KO3وخصوصـــت )
مـــن قبـــل م  ـــات وزارة الكهروـــاا شـــيمكن رشـــم التنســـيق مـــم وزارة الكهروـــاا مـــن أجـــل 

ـــا ) ـــرا ومنه ـــو  ايخ ـــواع الوق ـــتادام ان ـــدل اس ـــاف و ـــاز الج ـــتادام ال  ـــا ة اس ـــ  HFOزي ( والت
ـــــــــــــــت للبيتـــــــــــــــة اقا  ـــــــــــــــر تلوا ـــــــــــــــل كفـــــــــــــــااة وأك  ـــــــــــــــ  اق  ه

والنســبة لتوقــل  لجــاف الــذ  يع ــ  كفــااة م اليــة وتلــو  اقــل. امــامــا قورنــي مــم ال ــاز ا
ـــاز  ـــ  ال  ـــل ض ـــ  ا  توق ـــرق قي ـــات ال  ـــة وعملي ـــ   الق ـــي  ل ـــ  شل ـــاز االيران ـــز ال  تجهي

 االيران  يعن  زيا ة ال اجة ال  استادام ال از الجاف امل ل  ولي  قرقة.
ئر ماليــــة وا   مليــــات ال ــــرق تم ــــل هــــدر كبيــــر ومصــــا ر ال اقــــة وتترتــــق  ليــــة خســــا

ــــ  ا ــــاب شــــركة نف ــــين كت ــــ  و ــــدا قي ــــره ج ــــا 2016 10 23لبصــــرة املــــ ر    )كبي ( انه
 تشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتر  

ـــاف وســـعر ) ـــاز الج ـــد مـــن ال  ـــق( الواق ــــ )املقم ـــتهال  الـــداخل  000,415,1ال ـــراال االس ( يغ
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ــــان    ــــال  املهــــدورة لشــــهر )تشــــرين ال  ــــل املب ــــذل  تم  ( املــــذكور   2018للشــــركة وو
 امل ال أ اله هو:
ـــــــة1,864,555,000=1317×1,415,000 ـــــــار وامنمائ ـــــــار )ملي ـــــــو    ين ـــــــتو  ملي ـــــــ  وس واروع

وخمســــمائة وخمســــ  وخمســــو  الــــل  ينــــار( وأ نــــاه كشــــل يم ــــل الكميــــات امل روقــــة 
 من ال از الجاف املعالج وقسق تقارير اإلنتاج لشركة غاز الجنوب.

 كمية ال از الجاف امل روق الشهر سنة
2015 
2016 
2017 

 2018  كانو  اان
 2018شباط 
 2018آقار 
 2018نيسا  
 2018أيار 
 2018زيرا  ق

 2018تموز 
 2018آب 
 2018أيلول 

 2018تشرين أول 

 3م51389870 
 مقمق 2988

 3م 199038494

 مقمق 158
 مقمق 646
 مقمق 2702
 مقمق 686
 مقمق 1061
 مقمق 859
 مقمق 801
 مقمق 1017
 مقمق 638
 مقمق 1327

 

 امللكية والت اسق املال  )العدا ات(ناام نقل  - 
 الاام املجهز لشركة غاز الجنوب دا ات ال از اوال :    
ــــاز         ــــز ال  ــــذ تجهي ــــدا ات و مناش ــــة   ــــدم وجــــو  مناوم اســــتمرار مشــــكلة  

الاــــام لشــــركة غــــاز الجنــــوب مــــن شــــركة نفــــ  البصــــرة   ققلــــ  الرميلــــة )الشــــمال  
 والجنــــــــــــــــــــــــــــــــــــوو ( وكــــــــــــــــــــــــــــــــــــذل  ققــــــــــــــــــــــــــــــــــــل 

ـــــد       ـــــاع املنعق ـــــا جـــــاا   م  ـــــر اجتم ـــــتم  2017 10 12الل ـــــي  )كم ـــــ  ي ( قي
نف  الاـــام املنـــتج   ال قـــول(   ( )وهـــ  نســـبة ال ـــاز الـــ  الـــGORنســـبة ) أ تمـــا 
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اقتســــاب كميــــات ال ــــاز املجهــــز مــــن شــــركة نفــــ  البصــــرة الــــ  شــــركة غــــاز الجنــــوب 
ـــوزارة لشـــ و   ـــل ال ـــذل  وكي ـــنف  وك ـــر ال ـــات وزي ـــراال الت اســـق املـــال  وقســـق توجيه يغ

ملتـــوشرة قاليـــت   ال ـــاز التـــ  تشـــير الـــ  ا تمـــا  طـــرق قيـــاس كميـــات ال ـــاز الاـــام ا
ـــي ت اســـبية او تأشـــيرية م  ـــات  ـــزل ال ـــاز  ـــ  شـــركة نفـــ  البصـــرة ســـواا كان التاوعـــة ال

(   الت اســــق املــــال  مــــم شــــركة غــــاز الجنــــوب كمــــا جــــاا   كتــــاب GORاوقســــاوات )
 لمــــت ا  شــــركة غــــاز البصــــرة  2018 4 29(   31602شــــركة نفــــ  البصــــرة ق  العــــد  )
جنــــوب ( طــــرق ت اســــب  مــــم شــــركة غــــاز الGORا  )اوــــدت  ــــدم مواشقتهــــا و ا تمــــ

االمـــر الـــذ  يالـــق شروقـــات وـــين الشـــركتين قســـق اخـــر اجتمـــاع وـــين شـــركة نفـــ  البصـــرة 
ــــارة امليدانيــــة وتــــاري   وكــــا  مــــن  2018 11 12وشــــركة غــــاز الجنــــوب املعتمــــد اانــــاا الزي

ــــاييرة و  ــــدا ات واملع ــــة الع ــــق مناوم ــــرة ونص ــــاز البص ــــركة غ ــــوم ش ــــرال أ  تق املفت
ـــن شـــركمنا ـــز م ـــام املجه ـــاز الا ـــز ال  ـــذ تجهي ـــرة )ش ـــت للفق ـــرة وشق ـــ  البص ـــن 10-7-1ة نف ( م

ـــق  ـــة و  ـــرااات القانوني ـــاق االج ـــق أتا ـــال  يت ل ـــرة ووالت ـــاز البص ـــركة غ ـــوير ش ـــة ت  أتفاقي
 2017شـــركة غــــاز البصــــرة   قـــال  ــــدم االلتــــزام وبنــــو  االتفاقيـــة قتــــ  نهايــــة  ــــام 

ــــاري  وكمــــا جــــاا   توصــــيات م  ــــر االجتمــــاع املنع ــــل  2016 11 29قــــد وت ورئاســــة وكي
ـــدائرة ا ـــوب وال ـــاز الجن ـــ  شـــركة نفـــ  البصـــرة وشـــركة غ ـــاز وق ـــور مم ل ـــوزارة لشـــ و  ال  ل

 الفنية.
ونتيجـــة ملـــا جـــاا   ا ـــاله لـــم يـــتم انجـــاز ا مـــال قســـاب وم اوقـــة كميـــات ال ـــاز  -

ــــتج    ــــوو  ققــــول شــــركة نفــــ  البصــــرة الاــــام املن ــــة الشــــمال  و الجن )الرميل
وقـــات كبيـــرة   قســـاوات م شـــركة غـــاز الجنـــوب ووالتـــال  ظهـــور شرمـــوالل ي (
ـــات ل ـــا الكمي ـــوب كم ـــاز الجن ـــم شـــركة غ ـــتج م ـــاز الاـــام املن شـــركة نفـــ  البصـــرة لل 

ــــد  ) ــــرة ق  الع ــــ  البص ــــركة نف ــــاب ش ــــاا   كت ــــا 2017 8 27(   62989ج  وقالي
ــــر  ــــر   ب ــــ  تج ــــاز والت ــــات ال  ــــهرية لكمي ــــة الش ــــال امل اوق ــــا  ط م ــــتم أ تم ي

ــــات ــــر مل غــــرب القر مناوم ــــول )الزوي ــــدا ات ل ق ــــاب الع ــــ ( وقســــق كت ــــة مل ال وو ن
ـــــ    2018 8 20(   60463شـــــركة نفـــــ  البصـــــرة ق  العـــــد  ) ـــــ  ققل أضـــــاشة ال

وــــن  مــــر ومجنــــو  الــــ  تجــــر    ليهــــا أ مــــال م اوقــــة اســــتنا ) الــــ  تقــــارير 
ـــال  ـــراع و كم ـــق اإلس ـــ  يج ـــا الفن ـــول . و  راين ـــ  ال ق ـــوو    تل ـــدا ات املنص الع

ـــــنصـــــق وـــــ   )الرميلـــــة الشـــــمال  اق  مناومـــــات العـــــدا ات خصوصـــــت   ققل
 والجنوو  ( ل ما   قة ا مال م اوقة الكميات والت اسق أملال . 
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 اانيت:  دا ات مرشأ الت ميل   رصيل الت ميل
ـــــوب ق  العـــــد  )     ـــــاز الجن ـــــة شـــــركة غ ـــــي ورقي  ـــــن  ـــــدم  2017 12 24(   965وين

 ت ميـــــل   الرصـــــيل ال الـــــ  الاـــــاا وتصـــــدير(   مرشـــــأ الFMC خـــــول  ـــــدا ات الــــــ )
ـــرمل  ـــذا التقري ـــدا  ه ـــة أ  ـــ  ل اي ـــق  لي ـــات الت ق ـــراا  ملي ـــل واج ـــز العم ـــاز قي ـــات ال  منتج

ــــام   ــــن   ــــم االول م ــــة   الرو ــــ  الادم ــــ  ال ــــرر ا خال ــــن املق ــــا  م ــــ  ك ــــم  2017قي م
ــــنف  املســــتمرة و ضــــرورة تشــــ يل هــــذه العــــدا ات وانهــــاا طريقــــة  تاكيــــدات وزارة ال

( )أقـــدا طـــرق الذر ـــة ulgeواســـ ة )قلـــة امل ملـــة وال ـــاز املســـال املصـــدر وقيـــاس النا
ـــــة  ـــــديل ملناوم ـــــدرة كب ـــــات املص ـــــاس الكمي ـــــت   قي ـــــتادمة قالي ـــــال جوم( املس و

 العدا ات وه  طريقة التوشر الدقة الكاشية وتن و  و نسبة خ ت مرتفعة.
 اسعار شراا وويم املنتجات -ط

ـــاز  ـــركة غ ـــ  لش ـــاط الرئيس ـــر النش ـــات ايعتب ـــو  ملي ـــال  ه ـــي ال  ـــوب   الوق ـــتالم الجن س
ـــتم  ـــد ا  ي ـــرة ووع ـــاز البص ـــركة غ ـــ  ش ـــرة وتســـليم  ال ـــ  البص ـــركة نف ـــن ش ـــام م ـــاز الا ال 
ــــتم  ــــ  الشــــمال ( ي ــــر والرملي ــــل )خــــور الزوي ــــ  وتصــــنيم منتجــــات ال ــــاز   معام معالجت

ا  ( والبرووـــLPGاســـتالم املنتجـــات مـــن شـــركة غـــاز البصـــرة)ال از الجـــاف وال ـــاز املســـال) 
مل ليــــين )شــــركة خ ــــوط االناويــــق وشــــركة النقــــ ( وتســــليم  الــــ  املســــتهلكين ا

 -تعبتة ال از( والت اسق و كل ماجاا ا اله وشق التال :
ــــرة  - ــــ  البص ــــركة نف ــــن ش ــــام م ــــاز الا ــــراا ال  ــــوب وش ــــاز الجن ــــركة غ ــــوم ش تق

ـــل  ينـــار( شقـــ  للمقمـــق الواقـــد مـــن ال ـــاز الاـــام 20000وســـعر) ـــار ) شـــرو  ال (  ين
عــــديل اســــعار ال ــــاز   جــــاا ومــــذكرة شــــركة نفــــ  البصــــرة  لجنــــة توقســــق ما

 وهذا السعر م د  من قبل وزارة النف . 2018 10 5
ـــق  - ـــرة وش ـــاز البص ـــركة غ ـــ  ش ـــام ال ـــاز الا ـــليم ال  ـــوب وتس ـــاز الجن ـــركة غ ـــوم ش تق

(   1( مــــن املل ــــق رقــــم )5معا لــــة ســــعر منصــــوا  ليهــــا   العــــرال رقــــم )
 اتفاقية ت وير شركة غاز البصرة .

 تج النهـــائ  )غـــاز جـــاف مل غـــاز مســـال تقـــوم شـــركة غـــاز الجنـــوب واســـتالم املنـــ -
(LPG ـــا الت ســـعر ـــق مع ـــاز البصـــرة وش ـــن شـــركة غ ـــ ( م ـــا  النق ـــاز ال ـــب  والبروو ( غ

( 1( مـــن املل ـــق رقـــم )5خاصـــة لكـــل منـــتج منصـــوا  ليهـــا   العـــرال رقـــم )
   اتفاقية ت وير شركة غاز البصرة .
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ـــوي - ـــوب وتس ـــاز الجن ـــركة غ ـــوم ش ـــة التق ـــركات ال كومي ـــ  الش ـــات ال ـــة ق املنتج ااص
وتوزيعهـــا )شـــركة خ ـــوط االناويـــق(  لل ـــاز الجـــاف والبرووـــا  النقـــ  قيـــ  يـــتم 
ـــة ال ـــاز( لتســـويق   ـــ  شـــركة )تعبت ـــاا وال ـــاز املســـال ال ـــ  م  ـــات الكهرو ـــ  ال نقل
الـــــ  املســـــتهلكين وشـــــق تســـــعيرات املقـــــرة مـــــن قبـــــل وزارة الـــــنف  )اســـــعار 

 (  ينـــــــــــــــــــــــــــــار 210000مد ومـــــــــــــــــــــــــــــة( وتبلـــــــــــــــــــــــــــــ  )
( قســــق ماجــــاا وكتــــاب LPGطــــن( لل ــــاز املســــال)   )مائتــــا  و شــــرة االف  ينــــار 

ــــــرقم ) ــــــا ية امل ــــــدائرة االقتص ــــــنف   ال ــــــار 50و) 2016 8 7(   3603وزارة ال  (  ين
 (  ينــــار 100000)خمســــو   ينــــار  راقــــ ( للمتــــر املكعــــق الواقــــد لل ــــاز الجــــاف و)

ـــد   ال ـــن الواق ـــ  ( لل  ـــار  راق ـــل  ين ـــة ال ـــق وزارة )مائ ـــق كت ـــ  قس ـــا  النق بروو
ــــــــدائرة االقتصــــــــا ية املــــــــرقم ) (   41754و) 2007 6 12(   10425الــــــــنف   ال

 -و التوال   ولدينا وهذا الشأ  مايل  : 2010 5 30

 
ـــاز البصـــرة وســـعر  ـــن شـــركة غ ـــين ســـعر شـــراا املنتجـــات م ـــر و ـــرق ســـعر كبي اوال :   وجـــو  ش

ـــ ـــين قي ـــتهلكين امل لي ـــات للمس ـــذه املنتج ـــم ه ـــات ووي ـــراا املنتج ـــعر ش ـــر س ـــق   يعتب ش
ـــرة  ـــاز البص ـــركة غ ـــوير ش ـــة ت  ـــا   اتفاقي ـــوا  ليه ـــتج املنص ـــل من ـــعار لك ـــا الت ايس مع
مرتفـــم جـــد) مقارنـــ  وايســـعار املقـــررة لبيـــم هـــذه املنتجـــات مـــن قبـــل شـــركة غـــاز الجنـــوب 
ــــال  وقســــق ماجــــاا ومــــذكرة  ــــ  املســــتهلكين امل ليــــين وكمــــا موضــــ  والجــــدول الت ال

ـــــة املا ـــــة الهيت ـــــرقم لي ـــــوب امل ـــــاز الجن ـــــركة غ ـــــال(    ش ـــــة و  2018 11 13)و أجاو
واملت ــــمنة معــــدل اســــعار شــــراا املنتجــــات مــــن شــــركة  2018 10 29(   1مــــذكرتنا )

  ( .2018 10 1-2014غاز البصرة للفترة )
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ـــاز البصـــرة واســـعار  ـــن شـــركة غ ـــرق   اســـعار شـــراا املنتجـــات م ـــاه يوضـــ  الف الجـــدول أ ن
  للمستهلكيين امل ليين ويم املنتجات

 
 
 

املنــــــــــــتج 
 الوقدة 

معــــدل ســــعر شــــراا املنــــتج 
 من شركة غاز       البصـــرة

ـــــم  ـــــعر وي س
ــــن  ــــتج م املن
ــــل شــــركة  قب
 غاز الجنوب

الســـــــــــعر    السنة
  والر

 
غـــــــــــــــــاز 

 3جاف م
 
 

2014 
2015 
2016 
2017 
9 2018 

2.73 
2.32 
1.75 
2.65 
3.36 

 
 ينـــــــــــار  50

ـــــــــــــــر  للمت
املكعـــــــــــق 

 الواقد
 
 السائلال از 
LPG 
 طن

2014 
2015 
2016 
2017 
9 2018 

378.92 
316.26 
317.68 
426.98 
516.72 

 
210000 
  ينار

 لل ن الواقد

 
ـــــــــــا   البروو
 النق  طن

2014 
2015 
2016 
2017 
9 2018 

24,374 
31128 
306.21 
409.13 
514.954 

 
100000 
  ينار

 لل ن الواقد

            

ــــة لشــــركة غــــاز ونتيجــــة ملــــا جــــاا   ا ــــاله تقــــوم وز   ــــال  مالي ــــدشم مب ــــة و ارة املالي
ـــاز  ـــركة غ ـــن ش ـــة م ـــات ال ازي ـــم املنتج ـــعار وي ـــين اس ـــل و ـــرق ال اص ـــويي الف ـــوب لتع الجن
البصـــرة الـــ  شـــركة غـــاز الجنـــوب وعـــد أ  يـــتم خصـــم مبلـــ  ســـعر ال ـــاز الاـــام املجهـــز مـــن 

التـــ  ينـــتج  نهـــا مبـــال  كبيـــرة وكمـــا قبـــل شـــركة غـــاز الجنـــوب الـــ  شـــركة غـــاز البصـــرة و
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ــــا ية م ــــدائرة االقتص ــــنف   ال ــــاب وزارة ال ــــاا وكت ــــق ماج ــــال  قس ــــدول الت ــــ    الج وض
 . 2018 12 5(   48744املرقم )

الدشعة  والدينار  السنة
 العراق 

2016 763.000.000.000 
2017 1.200.000.000.000 
ل اية 
 31 10 201
8 

950.000.000.000 

ال  التــــ  يــــتم تعوي ــــها شقــــ  وقســــق رأينــــا الفنــــ  ا  هــــذه الفروقــــات مــــن املبــــ    
نتيجـــة شـــرق ســـعر للمنتجـــات هـــ  مرتفعـــة جـــدا ممـــا يســـتوجق ا ـــا ة الناـــر   اســـعار 
تجهيـــز املنتجـــات مـــن شـــركة غـــاز البصـــرة لصـــال  شـــركة غـــاز الجنـــوب والشـــكل الـــذ  

ــــنف  املقــــر رة لتجهيــــز  املســــتهلكين امل ليــــين وا تبــــار ا  يتناســــق مــــم اســــعار وزارة ال
ـــم اســـعار ت ـــة رش ـــاع امكاني ـــ  ارتف ـــ  ســـي    ال ـــر وار ة الن ـــين غي ـــز املســـتهلكين امل لي جهي

 االسعار و املستهل  النهائ  لهذا املنتج وهو املواطن .
 

 اانيا: معا الت أقتساب سعر شراا ال از الاام وويم ال از الجاف
ـــم  ـــعر وي ـــو  اقتســـاب س ـــاز يك ـــ  شـــركة غ ـــوب ال ـــاز الجن ـــركة غ ـــل ش ـــن قب ـــام م ـــاز الا ال 

ـــق املع ـــرة وش ـــم )البص ـــة رق ـــم )1ا ل ـــة رق ـــا املعا ل ـــاه أم ـــم 2( أ ن ـــعر وي ـــة س ـــل معا ل ( شتم 
% مـــن مكونـــات 75ال ـــاز الجـــاف )وقـــو  امل  ـــات الكهروائيـــة والـــذ  يم ـــل مـــا يقـــارب 

ـــي ـــ  نص ـــوب والت ـــاز الجن ـــركة غ ـــرة الـــ  ش ـــاز البص ـــركة غ ـــن ش ـــام( م ـــاز الا  ليهمـــا  ال 
( لهـــذه 1ق رقـــم )( مـــن املل ـــ5أتفاقيـــة تأســـي  شـــركة غـــاز البصـــرة   العـــرال رقـــم )

 االتفاقية وكاالت :
……..)]RGRP*ML)]+[(XC*RGIP)*(ML -1=[(RGCP ( 1معا لة رقم ) 
….)]BP*ML)]+[(XC*DEIP)*(ML-1=[(gas dry for price Baseline( 2معا لة رقم ) 

التقريـــر شـــر  توضـــي   لكاشـــة رمـــوز املعـــا لتيين ( مـــن هـــذا 1)يت ـــمن املل ـــق رقـــم )
 أ اله(
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 ع و تفاصيل هذه املعا الت تبين لدينا التال :ووعد االطال    
 

ـــة رقـــم ) (1 ـــر املعا ل ـــ1تعتب ـــ  ( الااصـــة وبي ـــوب ال م ال ـــاز الاـــام مـــن شـــركة غـــاز الجن
غيـــر منصـــفة لشـــركة غـــاز الجنـــوب قيـــ  كانـــي نتـــائج أقتســـاب  شـــركة غـــاز البصـــرة

ـــار ـــهر )أي ـــالل االش ـــام خ ـــاز الا ـــعار ال  ـــرا -اس ـــوز -قزي ـــير 2016تم ـــا يش ـــالق مم ( والس
ـــ ـــركة ال ـــلم ش ـــ  أ  تس ـــر املن ق ـــن غي ـــ  م ـــة قي ـــذ املعا ل ـــل   ه ـــو  خل   وج

غـــاز الجنـــوب ال ـــاز الاـــام الـــ  شـــركة غـــاز البصـــرة وتقـــوم وـــدشم مبـــال  ماليـــة و 
 ل از الاام املجهز.هذا ا

ـــوب  (2 ـــاز الجن ـــركة غ ـــين ش ـــاق و ـــد اتف ـــم  ق ـــاله ت ـــرة أ  ـــاا   الفق ـــا ج ـــ  مل ونتيج
 ية   وزارة الــــنف  و ا تمــــا  وشــــركة غــــاز البصــــرة ومشــــاركة الــــدائرة االقتصــــا

متوســ  ســعر ويــم ال ــاز الاــام ل الاــة اشــهر التــ  تســبق الشــهر الــذ  تاهــر شيــ  
ـــذه ـــد ه ـــالق ويعتم ـــام والس ـــاز الا ـــة ال  ـــ   قيم ـــرار قل ـــال تك ـــياق   ق ـــراا كس االج

ـــاب  ـــاا وكت ـــق ماج ـــالق وقس ـــام والس ـــاز الا ـــم ال  ـــعر وي ـــور س ـــكلة ظه ـــا   مش لتف
 . 2018 10 23(   12736شركة غاز الجنوب املرقم )

والـــــذ  يم ـــــل نســـــبة امل اوقـــــة ل صـــــول   (ML=1وعـــــد أ  صـــــب ي قيمـــــة ) (3
ـــكل امل ـــرة ت يرش ـــاز البص ـــركة غ ـــوب و ش ـــاز الجن ـــركة غ ـــين ش ـــاهمة و ـــا الت املس ع

أ ـــاله ومـــن ضـــمنها معا لـــة ويـــم ال ـــاز الاـــام الـــ  شـــركة غـــاز البصـــرة قيـــ  ســـوف 
 يتقلن شكل هذه املعا لة ال  الصي ة التالية:

RGRP=RGCP 
ـــ    ـــكل كل ـــد وش ـــوف يعتم ـــاله س ـــة أ  ـــق املعا ل ـــام وش ـــاز الا ـــد  لل  ـــعر التعاق أ  أ  الس

ـــام ) ـــاز الا ـــ  لل  ـــزا RGRPو الســـعر املرجع ـــد ج ـــذ  أشق ـــذا ال ـــم ( وه ـــة ســـعر وي ـــن قيم م
(  نــــد تســــاو  قيمــــة ML=1ال ــــاز الاــــام والتــــ  تــــم تصــــ يرها  نــــدما أصــــب ي قيمــــة )

ـــا ـــل الشـــركاا )شـــركة غ ـــن قب ـــ  م ـــركة شـــل وميتسوويشـــ ( االصـــول املدشو  ـــوب وش ز الجن
ــــد شــــهر  ــــم وع ــــذ  ت وقســــق نســــق املســــاهمة   تشــــكيل شــــركة غــــاز البصــــرة وال

ـــرا   ـــاز ال 2016قزي ـــركة غ ـــالة ش ـــاا   رس ـــام( وقســـق ماج ـــاز الا ـــعير ال  ـــالة تس ـــرة )رس بص
 .2016 8 17امل رخ    
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ونتيجــــة ملــــا جــــاا   ا ــــاله نوصــــ  و ــــرورة أ ــــا ة الناــــر   معا لــــة تســــعير ال ــــاز 
ـــركة  ـــ  ش ـــام ال ـــاز الا ـــم ال  ـــعر وي ـــ    س ـــواز  املن ق ـــق الت ـــذ  ي ق ـــكل ال ـــام والش الا

ـــام وســـع ـــاز الا ـــم ال  ـــين ســـعر وي ـــن و ـــرق ســـعر ممك ـــل ش ـــق أق ـــاز البصـــرة و ي ق ـــراا غ ر ش
 املنتجات ال ازية من شركة غاز البصرة.

 ) غاز ال ب  ( LPG سعر ال از البترول  املسال اال ا :  
ـــار              ـــاا الزي ـــرة اان ـــاز البص ـــوب وغ ـــاز الجن ـــركة غ ـــم ش ـــل ملوق ـــق العم ـــة لفري ة امليداني

[  ( غـــاز ال ـــب  LPGتبـــين لـــدينا وجـــو  تنـــاقي كبيـــر   اســـعار ويـــم مـــا ة ال ـــاز املســـال  )
ـــعار تصـــدير  ـــة وأس ـــوب مقارن ـــاز الجن ـــركة غ ـــ  ش ـــرة ال ـــاز البص ـــل شـــركة غ ـــن قب ـــة م املبا 

ـــ  ا ـــة ) املصـــدر ال ـــ  الشـــركات االجنبي ـــذه ال ـــن ه ـــائي م ـــم الف ـــعر البي ـــ  ا  س ـــارج( قي لا
ــا ة  ــ  امل ــم نف ــعر وي ــن س ــر م ــر وك ي ــو اكب ــوب ه ــاز الجن ــ  غ ــرة ال ــاز البص ــركة غ ــل ش ــن قب م

  تقتـــرب مـــن نفـــ  الســـعرمل وكمـــا موضـــ  الـــ  الشـــركات االجنبيـــة و  وعـــي االقيـــا
 -  امل الين ا ناه :

( مـــن شـــركة غـــاز البصـــرة لصـــال  شـــركة غـــاز LPGاســـعار تجهيـــز مـــا ة ال ـــاز املســـال ) (1
 الجنوب 

 .2016 9 21( وتاري   p24/20/6)    -رقم شاتورة البيم : -
 . LPGال از البترول  املسال   -ما ة البيم : -
نــــوب   خــــور الزويــــر   م اشاــــة البصــــرة   شــــركة غــــاز الج -ويانــــات العميــــل : -

 جمهورية العراق 

 
الكمية  الوصل

 وال ن
 سعر الوقدة
 لل ن والدوالر

 اجمال  والدوالر

از البترول  املسال اجمال  ال 
خالل شهر آب لسنة املسلمة 
2016 

78443.42016 325.4527 28458690.63 

 
ـــال  ـــ  املس ـــاز البترول ـــعار ال  ـــي اس ـــين كان ـــهر آب   ق ـــار لش ـــ  الا ـــدر ال ـــا   2016املص كم

 -موض    الجدول أ ناه:
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 رقم
الشـــ ن
 ه

ـــــــــــاري   ت
 الت ميل

تــــــــــــاري  
 الفاتورة

الســـــــــــــعر 
والـــــــدوالر ط

  

الكميــــــــة 
 وال ن

ــــــــــــ ال  اجم
املبلــــــــــــــ  

 والدوالر
4 3 8 2016 7 8 2016 194.31 1579.525 306919.87 
2 5 8 2016 10 8 

2016 
194.49 1548.31 301133.13 

6 9 8 2016 10 8 
2016 

161.40 1474.27 237946.35 

7 18 8 
2016 

22 8 
2016 

161.87 1534.07 248319.75 

8 20 8 
2016 

22 8 
2016 

15 162 1601.10 259625.42 

9 31 8 
2016 

31 8 2016 162.43 1582.46 257039.91 

10 31 8 
2016 

31 8 2016 161.99 1523.84 246844.67 

( مـــن شـــركة غـــاز البصـــرة لصـــال  شـــركة غـــاز LPGال ـــاز املســـال )أســـعار تجهيـــز  (1
 الجنوب

 . 2018 10 11( وتاري  p19/2018) -رقم الفاتورة : -
 .  LPGال از البترول  املسال  -ما ة البيم : -
شـــــركة غـــــاز الجنـــــوب  خـــــور الزويـــــر   م اشاـــــة البصـــــرة    -ويانـــــات العميـــــل : -

 جمهورية العراق .
الكمية  الوصل

 وال ن
ال ن سعر 
 الواقد
 والدوالر

اجمال  املبل  
 والدوالر

اجمال  ال از البترول  املسال 
 2018املسلمة خالل شهر ايلول 

89637.20 517.8148 46415469 
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ـــ ـــدير م ـــا  تص ـــين ك ـــول (LPGا ة )  ق ـــهر ايل ـــة  واســـعار   2018  لش ـــركات اجنبي ـــ  ش ال
 ا ن  كما موض  أ ناه.

                                           
رقم شاتورة  تاري  الت ميل الكمية )ال ن( السعر املبل  الكل 

 الت ميل
 أسم الش نة

2.682.796 499.801 5.36.729 10/9/2018 LPG/18-046 EpIC SENtOSA 

2.773.151 513.260 5.403015 23/9/2018 LPG/18-047 KAHYASI 

   املجموع 15.770.744  5.455.947
 
 االار البيت   - 
ـــاز البصـــرة       ـــو  لنشـــاطات شـــركة غ ـــات التل ـــن  ملي ـــر م ـــر الهـــواا هـــو املت ـــرر االكب يعتب

ـــــات ال ـــــرق   الشـــــعالت )  وســـــبق ـــــات  Flareال ـــــازات الناتجـــــة  ـــــن  ملي ( والتوروين
ــــد ال ــــاالت  واالشــــرا  ووعــــي  مليــــات ال ــــرق االضــــ رارية للســــوائل الهيدروكاروونيــــة  ن
ــــــة  ــــــة املنبع  ــــــات ال ازي ــــــذه امللوا ــــــن ه ــــــات التشــــــ يلية وم ــــــة   العملي ال ارئ

(NO2.CH4NOX.SO2.CO.CO2.VOC) ـــــ ـــــو   اخ ـــــباب التل ـــــم اس ـــــن اه ـــــركة وم ـــــم الش ل مواق
 . ه 

 اوال: الشعـالت
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ــــا ــــواع ال  ــــة ان ــــتم شيهــــا قــــرق كاش ــــن الوســــائل وي ــــر م ــــة وتعتب زات   ال ــــاالت ال ارئ
ـــــ  ال  هـــــذه الشـــــعالت  املهمـــــة املســـــتادمة   الســـــي رة و تلـــــو  الهـــــواا وقل

م وقلــــ  ل ــــرال ضــــما   مليــــة تشــــتي  70تكــــو  قات ارتفا ــــات  اليــــة تصــــل و ــــدو  
ـــل وصـــولها  ـــز قب ـــ  التراكي ـــ  ا ن ـــا ال ـــة وتافيفه ـــات املنبع  ـــنف  امللوا ـــ  مســـتوا الت ال

ـــــذ  ـــــدر و ـــــدو   البشـــــرا وال ـــــازات    160-180يق ســـــم وا  اســـــباب قـــــرق هـــــذه ال 
 -الشعالت يكو  من خالل :

   ل املعدات   الوقدات االنتاجية . •
 ا مال الت دي ات والصيانة املا   لها .  •
 روف التش يلية .اال •
 الفائي . •
 ظروف م  ات العزل  •
اســــتمرار لعمــــل شريــــق العمــــل مــــن خــــالل الزيــــارة امليدانيــــة ملواقــــم اقــــ  ال وقــــد      

ــــ قـــدو  قـــاالت ـــ  تســـم  و ـــل والت ـــدخا  اســـو  ك ي  Cary) اللهـــق العـــال  املصـــ وب و
Over   والتــــ   معامــــل الشــــركة   خــــور الزويــــر و الرميلــــة الشــــمال ( مــــن قبــــل مشــــ ل

ـــدل و  ـــدم ـــا ي ـــاز مم ـــم ال  ـــة م ـــااة  ت ـــد  وســـبق صـــعو  وعـــي الق فـــات النف ي كف
ارة لالنســــا  ا  الهايدروكاروونيــــة ال ــــا مــــن املــــو مليـــات الفصــــل وتكــــو  ســــ اوة ســــو ا

 والبيتة .
 اانيا :  االشرا  والتوروينات 

وهــــ  مــــن املعــــدات املهمــــة    مليــــات االنتــــاج قيــــ  تســــتادم ) ال ــــاز  •
 الجاف ( كوقو  لها .

 
 اال ا :    املعدات ال قيلة ووسائ  النقل 

ــــل واســــ ول ســــ • ــــ  وتتم  ــــوظف  شــــركة غــــاز البصــــرة واالضــــاشة ال يارات نقــــل م
املعـــدات ال قيلـــة التـــ  تســـتعمل    مليـــات الصـــيانة قيـــ  تســـتادم ) الكـــاز 

 اويل والبنزين( كوقو  لها .
 راوعا:    امل رقة االرضية 

 وتستعمل ل رق السوائل الهيدروكروونية   ال االت ال ارئة . •
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 خامست:  وسائل قياس ملواات الهواا 
 وتةاملعدات ال ا (1

 

 
ــــة  ــــرة اروع ــــاز البص ــــركة غ ــــدا ش ــــوع ل ــــواا ن ــــات اله ــــة ملوا ــــزة ملراقب   (ETL3000 )اجه

 تستادم هذه االجهزة لقياس امللواات التالية .االي الية  الصنم قي  
 .NO2اان  اوكسيد النتروجين  •
 . SO2اان  اوكسيد الكبريي  •
 . COاول اوكسيد الكروو   •
 . O3االوزو   •
  H2Sكبريتيد الهيدروجين  •
 . C6H6البنزين  •
 . NOiseال وضاا   •
  ,PM(10) ) (PM( 2.5)لدقائق العالقة ) ال بار ( ونو يها ا •

ــــو       ــــذل  ت ت ــــركة وك ــــم الش ــــر مواق ــــ    مق ــــوال ال ق ــــة اق ــــات ملراقب و م  
الشــــركة   خــــور الزويــــر وكــــذل  م  تــــين   وقــــدة شصــــل الســــوائل   الرميلــــة 

 -  تستادم لقياس :الشمالية والت
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  رجة ال رارة . -
 الرطووة النسبية . -
 الجو  .ال     -
 سر ة الريا . -
 اتجاه الري  . -
 االم ار املتساق ة. -
ـــل        ـــن العم ـــل االجهـــزة   ـــوق  توق ـــم الشـــركة ل ـــة ملواق ـــاره امليداني ـــن خـــالل الزي وم

اشة الــــ  الشـــركتين )غـــاز الجنـــوب وغـــاز البصـــرة( اانـــاا الزيـــارة امليدانيـــة للفريـــق واالضـــ
وجهـــاز قيـــاس التلـــو   ـــدم قيـــام شـــركة غـــاز الجنـــوب ومعـــايرة ملت سســـات الااصـــة 

منـــذ تـــاري  ا خالـــ  الـــ  الادمـــة وهـــذا ســـوف يع ـــ  صـــورة غيـــر  قيقـــة لل الـــة البيتيـــة 
   مواقم الشركة وصوره  امة.
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 قي  تم نصق م  تين   مقر الشركة   خور الزوير. -
 وكذل  م  تين   وقدة شصل السوائل   الرميلة الشمال  . -

 

 
 اناويق االنتشار (2
ال انيـــــة املســـــتادمة   مراقبـــــة ملواـــــات الهـــــواا هـــــ  ) اناويـــــق ا  ال ريقـــــة    

االنتشـــار ( ناـــرا لك ـــرة املواقـــم التاوعـــة لشـــركة غـــاز البصـــرة تـــم تقســـيم توزيـــم هـــذه 
ـــور االول( وي  ـــ   ـــوار )ال  ـــدة أط ـــ    ـــق ال ـــور  10االناوي ـــهر و ) ال  ـــة اش ـــاط وملـــدة االا نق

ـــان  ( وي  ـــ   ـــة ا 30ال  ـــ  شـــهر اي ـــا وال ـــونق ـــة وملـــدة االا ـــد يصـــل ال ـــ  ق  76ر ال ال
 نق ة .

 . NO2اان  اوكسيد النتروجين  -
 .SO2اان  اوكسيد الكبريي   -
 . O3االوزو   -
 . H2Sكبريتيد الهيدروجين  -
 . C6H6والبنزين   VOCاملركبات الع وية املت ايرة  -

ـــا  ـــد القان ـــوق ـــاز الجن ـــركة غ ـــتال  ش ـــدم ام ـــورة   ـــ ة   الص ـــة واملوض ـــذه التقني وب له
 ناه:أ 
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 . تلو  التروة واملياه الجوشية   شركة غاز البصرة :سا ست
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امليـــاه الجوشيـــة وشـــكل مباشـــر وتلـــو  التروـــة خصوصـــت ميـــاه االوـــار  التـــ  تعتبـــر مـــن تتـــأار 
 مصا ر املياه املهمة   الشركة.

ـــــة        ـــــة للترو ـــــة امللوا ـــــات الهيدروكارووني ـــــن امللوا ـــــر م ـــــو  الشـــــركة و الك ي ت ت
وللميــــاه الجوشيــــة نتيجــــة انســــكاب الزيــــوت وتفريــــ  امليــــاه الصــــنا ية امللواــــة وال يــــر 
ـــــ  امليـــــاه الجوشيـــــة وســـــبق  معالجـــــة و التروـــــة وتأايرهـــــا املباشـــــر وأنســـــياوها ال

ناويــــق وا مـــال الصــــيانة وامل ــــارق مالفـــات العمليــــات االنتاجيــــة املاتلفـــة وتســــروات اال
 -االرضية وتبديل الزيوت وشيما يل  وعي امل ارات البيتية و التروة :

ــــــات  • ــــــ  انســــــكاب املالف ــــــ    ال ــــــة والســــــنوية ت ــــــال الصــــــيانة اليومي ا م
 .مباشرة و التروة الهيدروكاروونية والكيمياوية 

 
ـــــاملوا   • ـــــات و ـــــراكم امللوا ـــــا   ت ـــــدة وخصوص ـــــنوات  دي ـــــة لس الهيدروكارووني

ــــاه  ــــة املي ــــدات معالج ــــل وق ــــبق تل ــــة وس ــــمالية والجنووي ــــة الش ــــة الرميل م  
 الصنا ية لسنوات  ديدة مما ي    ال  طرقها   قفر غير ناامية .

ال ــــر  املباشــــر ملالفــــات امليــــاه الصــــنا ية الهايدروكاروونيــــة امللواــــة   خــــور  •
 الزوير .

ـــــر مل • ـــــر  املباش ـــــة   ال  ـــــة امللوا ـــــنا ية الهايدروكارووني ـــــاه الص ـــــات املي الف
 الشمالية .الرميلة 

اميــــل الزيــــوت تلــــو  التروــــة والســــكراب النــــاتج مــــن مالفــــات املعمــــل وكــــذل  ور •
ـــــ  ال ـــــاشة ال ـــــة واالض ـــــكبة و الترو ـــــروات املنس ـــــن تس ـــــلة م ـــــقال اص  االناوي

 املوجو ة   الوقدات التش يلية
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ـــ   • ـــة ل ـــة وصـــورة  ام ـــو  الترو ـــأاتل ـــ   ر يت ـــاهمباشـــر و تلوي ـــة وشـــكل  املي الجوشي
ـــ مباشـــر ـــر م ـــ  تعتب ـــار الت ـــاه االو ـــا مي ـــركت  خصوص ـــة   ش ـــاه املهم ن مصـــا ر املي

 .غاز الجنوب و غاز البصرة
 

ـــم        ـــق م ـــذ  يتناس ـــكل ال ـــ  ووش ـــق البيت ـــائق والجان ـــام الف ـــرورة االهتم ـــ  و  ـــذا نوص ل
ـــبة  ـــر نس ـــة اكب ـــمن معالج ـــورة ت  ـــ يلية ووص ـــة التش ـــن العملي ـــ    ـــات الناتج ـــم امللوا قج
ـــر  ـــأاير ســـلب  كبي ـــا ت ـــ  لكونهـــا له ـــ  امل ـــي  البيت ـــل طرقهـــا ال ـــات قب ـــن هـــذه امللوا م

 ا تـــأاير ســــلب  و صـــ ة االنســــا و امل ـــي  البيتـــ  قيــــ  أ  هـــذه امللواــــات لهـــ
ـــاورة ملو ـــ  املج ـــ  ا  االراض ـــاشة ال ـــا اواالض ـــ  وه ـــة تنش ـــاطق زرا ي ـــ  من ـــركة ه ـــم الش ق

 زرا ة الا روات والت  سوف تتأار   قال تلو  امل ي  البيت  وها.
 للتف ل واالطالع ... مم التقدير.                                       

 



 معلشماتااالت اق

 32  

 معلشماتااالت اقا

يمكــــنكم ارســــال رســــالة واســــتادام   يــــوا  الرقاوــــة املاليــــة االت ــــا  للتواصــــل مــــم ط ارة 
 2019 3046– مم قكر الرقم التسلسل  الااا وهذا التقرير اقدا الوسائل ا ناه

  يوا  الرقاوة املالية االت ا  
Haifa Street,Iraq, Baghdad]] 

www.fbsa.gov.iq 

 


