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 قدمن سمل

ـــ)  مـــ  املـــادة ن        ـــتنادح المكـــار الفقـــرة نثاني ـــانون ديـــوان الرقا ـــة املاليـــة 6اس   مـــ  ق
   31االتحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد  رقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم ن

ـــــنة   ـــــرقم  2011لس ـــــر االدار  امل ـــــ  االم ـــــة  موج ـــــة املتخصص ـــــمل الهيئ ـــــدل  قام ناملع
ــــــ  13642ن ـــــنفط 2018 7 2  ف ـــــويم اداس سياســـــة وزارة ال ـــــزن  لتطـــــوير  تق ـــــة الخ منظوم

ـــل ل ـــخ والنق ـــرة نوالض ـــرة للفت ـــط البص ـــركة نف ـــاز لش ـــار والر ـــنفط الخ ـــة اب  2015ل   2018لراي
ــــة  ــــات املقدم ــــات والبيان ــــد املعلوم ــــدة واســــتنادح ال ــــايير واملعشــــرات املعتم ــــ) للمع وفق
ــــرات  ــــات ومعش ــــ  معلوم ــــاتوفر م ــــا وم ــــة له ــــنفط والتشــــكيمت التا ع ــــ  وزارة ال ــــا م الين

ـــــ   ـــــمل م ـــــداول وااستخلص ـــــة والج ـــــارات امليداني ـــــمل الزي ـــــوفات واالمصـــــائيات خ لكش
 - خصوص ذلك مايلـ : املقدمة ولدينا

 

 -: سر ع ا وون ر)ذط .1
   ط ستط سر  و أهدسف  -أ

ــــنفط  موجــــ  قانونهــــا رقــــم ن ــــة  1976  لســــنة 101تهــــدف وزارة ال ــــز الطاقــــات الخزني تعزي
ــــد نقــــل وتســــويق  للمنتجــــات النفطيــــة لتــــامي  خــــزي  يعــــادل االســــتهم   االضــــافة ال

ــــراف ىلع  ــــذلك االش ــــة ك ــــاريع النفطي ــــييد املش ــــا وتش ــــاز ومنتوجاته ــــار والر ــــنفط الخ ال
هيدروكار ونيــــة الطبيعيـــة واملحافظــــة د التنفيـــذ قـــانون صــــيانة اليـــروة النفطيــــة واملـــوا

ــــنفط  ــــا  ال ــــ  نش ــــة ع ــــة الناجم ــــاكل البيئي ــــة املش ــــوش ومعالج ــــ  التل ــــة م ىلع البيئ
 والراز .   

 سر) و ط سهدسف ش لن ر   -ب
مـــــ  اهـــــداف الشـــــركة املســـــاهمة يف دعـــــم االقتصـــــاد الـــــوطن  يف مجـــــال القطـــــاع 

ـــاز ممـــا  ـــنفط الخـــار والر ـــول وانتـــاج ال ـــمل تطـــوير الحق ـــ  مـــ  خ ـــق اهـــداف النفط يحق
خطــــط التنميــــة والخطـــــط املعتمــــدة يف وزارة الــــنفط  االســـــالي  الســــليمة املتبعـــــة 
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ىلع اليــــروة الهيدروكار ونيــــة يف الصــــناعة النفطيــــة ووفقــــ) المكــــار قــــانون الحفــــا  
 وتعليماته . 1985  لسنة 48رقم ن

 -وتمارس الشركة يف تحقيق اهدافها االنشطة التاليــة :
ـــار  - ـــنفط الخ ـــخ ال ـــض ـــزل ال ـــتهم  وتجهي ـــع االس ـــايف ومواق ـــل د املص ـــ  نداخ املحل

 . والد منافذ الخزن والتصديرالبمد  
ــــد - معامــــل تصــــنيع الرــــاز  انتــــاج ومعالجــــة الرــــاز الطبيعــــ  وكبســــه وايصــــاله ال

 لراز القطرية ومنافذ التصدير .منطقة عملياتها والد شبكة ا
 لخار .تشريل وصيانة منظومات االنا ي  مرافدس تصدير النفط ا -
 ادارة وتنفيذ جميع االعمال الفنية والخدمية  ما يدعم انشطتها . -
 التعامـــل مـــع شـــركات وزارة الــــنفط كشـــركات مترا طـــة يحــــق لهـــا التصـــرف فيمــــا -

ـــ) ـــ) واداري ـــا كشـــركات مســـتقلة مالي ـــة له ـــق الصـــمميات املمنوم ـــا وف ـــدد   ينه ويتح
 -هذا التعامل مع تلك الشركات  النشاطات التاليـة :

 ون مع شركة خطو  االنا ي  النفطية يف نقل وتصريف النفط الخار .التعا -
  التعاون مع شركة تسويق النفط نسومو  يف مجال تصدير النفط الخار .  -

 سر ضخ طسرنل طسر قم ر  لن ر   سر)  ط  ظدمنم  -ج

ـــل  ـــخ والنق ـــزن والض ـــة الخ ـــالف منظوم ـــتت ـــار لل ـــوع يف نفط الخ ـــرة موض ـــط البص ـــركة نف ش
ـــ ـــ  مجموع ـــن م ـــل البح ـــة تعم ـــع مختلف ـــعات ومواق ـــة ذات س ـــتودعات النفطي ـــ  املس ة م

خـــزن الـــنفط الخـــار مـــ  الحقـــول املنتجـــة يف محافظـــة البصـــرة وكـــذلك أســـتمر وىلع 
ـــركا ـــاج ش ـــانانت ـــط ميس ـــط  ت نف ـــد ونف ـــتم ضـــخها ال ـــم ي ـــ  ث ـــط الوســـط وم ـــار ونف ذ  ق

ــــية  ــــ  الرئيس ــــ  االنا ي ــــعة م ــــبكة واس ــــة ش ــــم  املنظوم ــــا تتض ــــدير كم ــــواندس التص م
ـــتخدر لوالف ـــول  تس ـــل الحق ـــة نداخ ـــبكة داخلي ـــد ش ـــافة ال ـــة  االض ـــنفطرعي ـــل ال ـــي   نق  

ــــواس األغــــرا  املســــتودعات و ــــد امت ــــة والتصــــدير  االضــــافة ال ــــة الخزني ــــة املرون ملنظوم
ضــــخ التــــ  تتــــالف مــــ  مضـــخات مســــاعدة ومضــــخات تور ينيــــة توجــــد الىلع منظومـــات 

ـــبكة اال ـــنفط الخـــار يف ش ـــتودعات تســـتخدر لضـــخ ال ـــم  هـــذل املس نا يـــ  يف مـــي  ض
ان عائديـــة خطـــو  االنا يـــ  الناقلـــة للرـــاز ضـــم  الشـــبكة موضـــوع البحـــن تعـــود الـــد 

  النفطيـــة ولـــية لشـــركة شـــركات غـــاز الجنـــوب وغـــاز البصـــرة وشـــركة خطـــو  االنا يـــ
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ــــرقم ن ــــا امل ــــنفط  كتا ه ــــة وزارة ال ــــدائرة الفني ــــه ال ــــ  ما ينت ــــرة ومس ــــط البص   8998نف
 .2018 9 25فـ  

 سر قداءعم ون ر وزق  - ي

ــــة  ــــد عين ــــه اعــــمل  تحدي ــــر االدار  املشــــار الي ــــة املتخصصــــة  موجــــ  االم ــــمل الهيئ قام
 -  :التطبيق  وزارة النفط والتشكيمت التا عة لها وكما يلـ

 مقر وزارة النفـط -
 الدائرة الفنيـة   -      
 واملتا عة  والتخطيطدائرة الدراسات   -      
 النفطية لحقولدائرة املكام  وتطوير ا  -      

 الشركات التا عة للـوزارة   -
 شركة نفط البصرة  - 
 شركة املشاريع النفطية  -
 شركة خطو  االنا ي  النفطية  -
 جنوبلاشركة غاز   -
 لبصرةشركة غاز ا  -
 شركة تسويق املنتجات النفطية نسومو    -

 م ك ن مدضدع سر قداء طسث هز ىلع سملج موع -هو

ــــم ــــارير  ت ــــات االمصــــائية والتق ــــد املجموع ــــد مشــــكلة املوضــــوع اســــتنادح ال التوصــــل ال
ـــ  خـــمل مصـــفوفة املخـــاطر  ـــوزارة وم ـــ  ال ـــة الصـــادرة م ـــ  وضـــعهاالفني ـــة  الت ـــق الهيئ فري

نشـــــا  القطـــــاع عملـــــه يف مجـــــال نتيجـــــة   الشـــــعون النفطيـــــه االولـــــد خصصـــــةاملت
ـــ  ـــزن وا النفط ـــل تـــدن  كفـــاسة منظومـــة الخ لضـــخ والنقـــل لشـــركة أســـتنتج فريـــق العم

هــــذل عــــدر وجــــود سياســــة واضــــحة لــــدر وزارة الــــنفط يف تطــــوير نفــــط البصــــرة ل
لرـــاز  الشـــكل الـــذ  يـــتمسر ويواكـــ  تطـــور معـــدالت انتـــاج الـــنفط الخـــار وا املنظومـــة

ــــة  خــــدمتها  هــــدف تحق ــــ  تقــــور هــــذل املنظوم ــــة الت ــــة للحقــــول النفطي ــــق املرون ي
ـــنعكة ـــ  ت ـــل والت ـــزن والنق ـــات الخ ـــة لعملي ـــدالت  المزم ـــادة مع ـــتيعاب زي ـــدورها ىلع اس  

انتــــاج الــــنفط دون الحاجــــة الــــد مــــدوش ايقــــاف كلــــ  او جزئــــ  يف محطــــات الحقــــول 
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ن  مــــ  خـــمل تــــاثيرل ىلع املنتجـــة والـــذ  سيســــاهم  ـــدورل يف دعــــم االقتصـــاد الـــوط
 زيادة معدالت التصديـر . 

 ط ستط سر    يف معزرجن سمل ك ون   وز ن -ط
ــــية ــــة خمس ــــع خط ــــرة ن وض ــــم 2018-2014للفت ــــزن    تتض ــــخ والخ ــــة الض ــــوير منظوم تط

ــــاز ــــنفط الخــــار والر ــــل لل ــــة والنق ــــادة الطاقــــات الخزني ــــد زي للمســــتودعات  تهــــدف ال
انهــــا غيــــر مصــــادق عليهــــا اال نا يــــ   وتوســــيع شــــبكة نقــــل الــــنفط الخــــار نخطــــو  اال

 يف 537ومســــ  مــــا جــــاس  كتــــاب دائــــرة الدراســــات والتخطــــيط واملتا عــــة املــــرقم ن
ــــتم اســــتكمال املشــــاريع التــــ  تضــــمنتها هــــذل الخطــــة وهمــــا  شــــكل و 2019 2 5 ــــم ي ل

ــــد مشــــروع ن ــــاو النفطــــ   االضــــافة ال ــــنفط 19رئيســــ  مشــــروع مســــتودع الف   خــــزان لل
ات شــــركة نفــــط البصــــرة نوكمــــا ســــيتم توضــــيحها  شــــكل الخــــار موزعــــة ىلع مســــتودع

تفصــــيل  يف هــــذا التقريــــر   وتــــم اعــــادة تضــــمي  هــــذل املشــــاريع ضــــم  الخطــــة 
ــــة نالخم ــــية الحالي ــــد 2022-2018س ــــ   وق ــــل الم ــــق العم ــــاب  فري ــــداول غي ــــزار  الج االلت

ممـــــا انعكـــــة  شـــــكل ســـــلب  يف تطـــــوير هـــــذل  الزمنيـــــة لتنفيـــــذ هـــــذل املشـــــاريع
ــــ ــــكل ال ــــة  الش ــــاع املنظوم ــــل القط ــــة مفاص ــــل يف  قي ــــور الحاص ــــع التط ــــتمئم م ذ  ي

 تخراج  للنفط الخار.االس
 

 

 م هجون عم ون سر قداوء   - 2
ـــدف الو ـــ ه ـــباب املش ـــوف ىلع اس ـــمل  كلةق ـــة خ ـــة املتخصص ـــق الهيئ ـــار فري ـــية ق الرئيس

 -مرملة التخطيط التفصيل  للعمل  االجراسات التاليـة :

 تح ووم سمل زطو    -أ 
ــــم تح ــــل املت ــــاطر لي ــــكلهخ ــــة  املش ــــية  املتعلق ــــةالرئيس ـــــ  واملتميل ــــاسة   ــــدن  كف نت

ـــط البصـــرة  والبحـــن يف  ـــاز لشـــركة نف ـــار والر ـــنفط الخ ـــل لل ـــزن والنق ـــة الضـــخ والخ منظوم
و عــــد  [ 1االســــباب املعديــــة للمشــــكلة يف املصــــفوفة التاليــــة املرفــــق  مصــــفوفة رقــــم ن

 -ها وهـ :املشاكل الفرعية املعدية ل دراسة أسباب املشكلة وتحديد
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 دالت االنتاج يف الحقول.اوال : قلة السعات الخزنية مقارنة  مع
ـــادر  ـــا : تق ـــلب  ثاني ـــر س ـــه أث ـــان ل ـــذ  ك ـــكل ال ـــار  ش ـــنفط الخ ـــل ال ـــ  نق ـــبكة أنا ي يف ش

 .ىلع عمليات الضخ و النقل
لكافــــة منافــــذ الرــــاز املجهــــز لشــــركة غــــاز نظــــار نقــــل امللكيــــة  عــــدر ترطيــــة ثاليــــا :

 .لبصرلالجنوب م  شركة نفط ا
ــــو ــــع امللح ــــا : التلك ــــزن   را ع ــــاريع الخ ــــود يف مش ــــود عق ــــدر وج ــــافة لع ــــل اض والنق

ـــذل مـــ  قبـــل  ـــبة للمشـــاريع املنف ـــركة املشـــاريع النفطيـــة النس ـــالر شـــركة نفـــط  ش لص
 .البصرل

اريع الخاصـــــه  عمليـــــات الخـــــزن شـــــاملخامســـــا: غيـــــاب التخطـــــيط الســـــليم يف  دايـــــة 
ــــخ ــــل و الض ــــاك والنق ــــميف املش ــــانه ت ــــ  ش ــــذ  م ــــرةال ــــاس املباش ــــل اثن ــــ  تحص  ل الت

  االعمال . 
 

  قداوءسردف ه  -ب 
ــــة  ــــاهمة يف معالج ــــل يف املس ــــويم االداس يتمي ــــة تق ــــراس عملي ــــ  الج ــــدف االساس ان اله

الضـــخ للـــنفط الخـــار والرـــاز لشـــركة نفـــط و والنقـــلالخـــزن مشـــكلة تـــدن  كفـــاسة منظومـــة 
 عـــدالت التصـــدير  ىلع مو التـــال النتـــاجىلع معـــدالت امباشـــر  لهـــا تـــاثيرالبصـــرة والتـــ  

والتــــ  تســــاهم يف دعــــم االقتصــــاد الــــوطن   ووضــــع وتحديــــد االســــباب الحقيقيــــة 
ــــديم  ــــويم وتق ــــا ينســــجم ملشــــكلة التق ــــة  م ــــات ذات العمق ــــات للجه ــــول واملقترم الحل

 . وأالمكانيات املتامة الت  تساهم  معالجة املشكلة

 س وئ ن سر دقووق   - ج
ــــنفط ــــنفط يف تطــــوير منظومــــة الضــــ اوال :  مــــاه  سياســــة وزارة ال خ والخــــزن والنقــــل لل

 الخار والراز لشركة نفط البصرة ؟  
ــــة  ثانيا : ــــوير منظوم ــــة  تط ــــال والخاص ــــة ادن ــــاريع املدرج ــــف املش ــــارير موق ــــاه  تق م

ـــة  ـــة الفني ـــ  النامي ـــرة م ـــط البص ـــركة نف ـــاز لش ـــار والر ـــنفط الخ ـــل لل ـــخ والنق ـــزن والض الخ
الخاصــــة  هــــذل املشــــاريع ومبالرهــــا ومــــدد واملاليــــة يتضــــم  كافــــة العقــــود والطلبيــــات 
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فنــــ  واملشــــاكل واملعوقــــات التنفيــــذ واملــــدد االضــــافية مــــع نســــ  االنجــــاز املــــال  وال
 الفنية العمال التنفيذ والتشريل؟

   عقدة .48فاو ن  - PS1انبوب  -
   عقدة .48فاو ن  - 2انبوب الز ير  -
ــــ  ن - ــــة العكس ــــوب املرون ــــر 42انب ــــدة ز ي ــــر   - 2  عق ــــة وز ي ــــر ط   - PS1  2طو  ال

 فاو .   - PS1املعجل النبوب 
 عقدة .  14مد ولحار انبوب نقل النفط قياس   -

هــــو موقــــف منظومــــة العــــدادات الخاصــــة  منظومــــة الخــــزن والضــــخ الــــنفط  ثاليــــا :  مــــا
 الخار والراز لشركة نفط البصرة مع ذكر املعوقات واملشاكل ؟

 ملنظومة املذكورة اعمل ؟ه  تقارير املتا عة الفنية الخاصة  ا ما را عا :
ــــا خامسا: ــــو  م ــــ  له ــــة ملخ ــــو اليا اني ــــركة توي ــــة ش ــــوير دراس ــــة  تط ــــة املالخاص نظوم

 املذكورة اعمل ؟ 
هــــ  الطاقــــات التصــــميمية والفعليــــة ملســــتودعات خــــزن الــــنفط الخــــار  مــــا سادسا:

 الفاو  ؟  -الطو ة   - 2الز ير   - 1الز ير   - PS1الخاصة  شركة نفط البصرة ن
ـــار  ا :سا ع ـــنفط الخ ـــخ ال ـــل وض ـــ  نق ـــبكة انا ي ـــة لش ـــميمية والفعلي ـــات التص ـــاه  الطاق م

 ط البصرة ؟الخاصة  شركة نف
 ؟ما هو املوقف الحال  ملشاريع الخزن يف مستودعات شركة نفط البصرل ثامنا :
 ؟ 2018: ماه  معدالت االنتاج للنفط لخار والراز لشركة نفط البصرة لعار   تاسعا
 يع مستودع الفاو الحال  واملشاكل واملعوقات ؟موقف مشار:  ماهو  عاشرا

 معزاوو  سر دقوووق -ي
ــــار  - ــــ  ناملعي ــــارIraqi Codeالعراق ــــوص نظ ــــل    خص ــــة ن نق ــــال  امللكي ــــ  امل التحاس

  واسطة منظومة العدادات 
  الـــــدول  الصـــــادر مـــــ  املعهـــــد االمريكـــــ  للبتـــــرول والنظـــــار الـــــوطن  APIمعيـــــار ن -

 للقياس .
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مــــدة يف عمليــــات تصــــميم وتصــــنيع وتشــــريل معــــدات ومنظومــــات ر املعتاملعــــايي -
ــــل ن ــــاس مي ــــواد و ن  ASTMالقي ــــار امل ــــة الختي ــــة االمريكي ــــوم  ANSTالجمعي ــــد الق   املعه

 االمريك  للمواصفات القياسية .
 دليل املواصفات التسويقية للمنتجات النفطية العراقية . -
ـــــة ن - ـــــ  العاملي ـــــركات الفح ـــــات ال   Burean veritasش ـــــات والفحوص ـــــبة للمخطط نس

 . املصنعة
 والسممة املهنية . شرو  وتعليمات الجمعية العراقية للصحة -
   .2017  - 2015التقارير  الفنية والسنوية واملجموعات االمصائية للفترة ن -
 

 ر زئج عم ون سر قداوء   - 3
والتقــــارير  وليــــاتلزيــــارات امليدانيــــة ودراســــة االقــــار فريــــق العمــــل املكلــــف  ــــالتقويم  ا

التا عــــة لشــــركة نفــــط  منظومــــة الخــــزن والضــــخ والنقــــل الخاصــــة  الفنيــــة والتشــــريلية
 -مايل : تبي والبصرة 

تعتبـــر نلرايـــة اعـــداد هـــذا التقريـــر  ان الطاقـــات الخزنيـــة املتـــوفرة ماليـــ)  -أ
ــــف ضــــمنخف ــــة يف مــــال مــــدوش ا  توق ــــة الكافي ــــوفر املرون ة نســــبي) والت

الــــنفط الخــــار ال  ســــب  محتمــــل كــــالظروف  لعمليــــات التصــــدير او تصــــريف
وغيرهــــا التــــ  تــــعثر ىلع مركــــة املممــــة البحريــــة ميــــن تبلــــ   الجويــــة

ــــة  ــــة الخزني ــــرة الطاق ــــط البص ــــركة نف ــــتودعات ش ــــا  3  ر1637085نملس ا  م
  6.29   رميــــــل  اعتمــــــاد معامــــــل تحويــــــل ن10297265يعــــــادل تقريبــــــ) ن

شـــركة نفـــط  ومســـ  اخـــر تقريـــر ملوقـــف مســـتودعات الـــنفط الخـــار يف
ـــــرة ـــــهر البص ـــــي    2018نأب  لش ـــــول  ليف م ـــــاج الحق ـــــدالت أنت ـــــمل مع ر

ـــــل3961000منطقـــــة الوســـــطد والجنو يـــــة نلل ـــــور     رمي ـــــتم  ي ـــــذ  ي وال
ـــد  ـــخه ال ـــ  تجهـــز شـــركة نفـــط البصـــرة  مســـتودعاتُض ـــات الت و طـــرل الكمي

                                                   
  و العكة . 3  يستخدر للتحويل م   رميل الد ر6,29معامل تحويل هو ثا مل ن  
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ـــــدل ن ـــــدر  مع ـــــ  تق ـــــداخل  والت ـــــور   463000لمســـــتهم  ال ـــــل   ي  رمي
يف الوقــــمل الحــــال  اليمكــــ  يــــة املتامــــة فعليــــ) نممــــ  ان الطاقــــات الخزن

كيــــر مــــ  يــــومي  فقــــط يف مــــال ان تــــوفر مــــدة خــــزن للــــنفط املنــــتج أ
ــــف  ــــدوش ا  توق ــــار والــــذ  أضــــطرار  م ــــريف للــــنفط الخ ــــات التص لعملي

ـــــدورل ســـــينعكة ســـــلب) ىلع ـــــاج للحقـــــول وىلع وجـــــه    معـــــدالت االنت
فتــــرات  تــــ  تعتبــــرجنبيــــة نجــــوالت التــــراخي   والالخصــــوص للشــــركات اال

ــــة  ســــب ا ــــف الناتج ــــف  لتوق ــــ  كل ــــ  العراق ــــة الجان ــــة مالي ــــ   ذم تترت
ــــة  ــــة العراقي ــــاز الخطــــط واملشــــاريع الحكوم ــــذا نوصــــ   االســــراع يف أنج ل

الخاصـــة  توســـيع منظومـــة الخـــزن والضـــخ الخاصـــة  شـــركة نفـــط البصـــرة 
ـــــــات ذات الســـــــعات املختل ـــــــاص أنشـــــــاس الخزان ـــــــة يف و شـــــــكل خ ف

ـــــاهم يف ت ـــــذ  سيس ـــــتودعات وال ـــــا املس ـــــة له ـــــعات الخزني ـــــوير الس ط
  يتناســــ  مــــع التطــــور الحاصــــل يف زيــــادة معــــدالت انتــــاج  الشــــكل الــــذ

 .النفط الخار
 
ـــ  كتا هم املرقم  وليات الفنية ينمل األ -ب ـــرة واملزودة لنا م  قبلهم مس ـــركة نفط البص لش

نا املرق2018 10 4  يف ن1421ن مذكرت جا ة ىلع  عار 2018 10 4  يف ن18مة ن  ا   نتقرير 
ــريف  2018 ــم الخزن والتص ــادر م  قس ان الطاقة الخزنية املتامة مالي) تميل ما يقارب  الص

ا  هنا  ما يقارب ثلن هذل الســعات خارج  لســعات الخزنية القا لة لمســترمل%  م  ا66ن
ــيانة او وجود  عا املعوق ات الفنية لخزانات الخدمة يف الوقمل الحال  وذلك الغرا  الص

نكما سيتم توضيحه  شكل مفصل اكير يف فقرة ل دون دخولها للخدمة انشات مديي) تحو
شركة  ستودعات  موقف الخزانات   والجدول ادنال يوضر الطاقات الخزنية املتوفرة ماليا مل
نفط البصرة والت  تميل املستودعات الرئيسية الستمر وخزن وضخ النفط الخار العراق  

ـــطد علما أن االلل الطاقات رقار املذكورة يف الجدول تميل معدل منطقة الجنو ية والوس
 .2018الخزنية الحالية للمستودعات ومس  امصائية الفصول اليمثة االولد لعار 
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  و العكة . 3  يستخدر للتحويل م   رميل الد ر6,29معامل تحويل هو ثا مل ن  
 

ــــتود املس
 ع

عـــــــدد 
ـــــا الخزان

ت 
 الكل 

ــــــــــدد  ع
ـــــات  الخزان
الخارجــــــة 
عــــــــــــ  

 الخدمة

 الطاقــــــــة
ــــم يميالتص

ــــــة  ة الكلي
 3ر 

ــــــــة  الطاق
ـــــريلي التش

ة 
ـــــة ر الكلي

3 

الطاقــــــــة 
الخزنيـــــــة 
ــــــوفرة  املت

 3مالي) ر

نســـــــــــــــبة 
ـــد  ـــوفرة ال املت
التشـــــــــريل  

 الكل 

 %55 230985 425970 560000 9 20 1ز ير 
 %63 490000 780000 928000 6 16 2ز ير 
Ps1 10 4 820000 748000 444000 59% 

 %90 472100 525100 726000 1 11 طو ة
ـــدخل  1392000 24 24 الفاو ـــم ي ل

 الخدمة
ـــدخل  ـــم ي ل

 الخدمة
لـــــم يـــــدخل 

 الخدمة
2479070 املجموع

 3ر
ر1637085

3 
66% 

 
عــــدر وجــــود جــــدول صــــيانة دور  لخزانــــات الــــنفط الخــــار يف املســــتودعات وكــــذلك  -ج

ــــو   ــــتودعات او خط ــــد املس ــــول ال ــــ  الحق ــــنفط م ــــل ال ــــة  نق ــــ  الخاص ــــبكة االنا ي ش
ـــاف ـــة  االض ـــو  املرون ـــد خط ـــد ة ال ـــنفط ال ـــل ال ـــدر نق ـــب  ع ـــك  س ـــدير وذل ـــوانل التص م

ـــة ـــعات الكافي ـــود الس ـــو   وج ـــنفط او خط ـــزن ال ـــتودعات خ ـــنفيف مس ـــل ال ـــة ط نق لترطي
ــــة ــــ  الخدم ــــه ع ــــال خروج ــــل يف م ــــال  ا  ُمنش ــــان اعم ــــال  ف ــــيانة و الت ــــدف الص  ه

ــــا ا ــــون معظمه ــــيانة تك ــــالص ــــة ض ــــةوجزاطرارية وماكم ــــراج  ئي ــــدر اخ ــــدف ع ــــ)  ه اميان
ـــنامُل ـــ  ل ش ـــل ع ـــكل كام ـــلب   ش ـــكل س ـــة  ش ـــذ  انعك ـــديل وال ـــوفر الب ـــدر ت ـــل لع العم

مــــة كمــــا أنــــه  ادر الــــد موضــــوع البحــــن  صــــورة عا لمنظومــــةلىلع القــــدرة التشــــريلية 
ــــوب أو مضــــخات  نشــــل الخــــارج عــــ  العمــــلللُم أســــترراق اعمــــال الصــــيانة نخــــزان أو أنب

ـــية  ـــاندة ورئيس ـــي  ن س ـــراول   ـــبي) تت ـــة نس ـــة طويل ـــدد زمني ـــم   4-3م ـــب  مج ـــنوات  س س
 -:ميال ىلع ذلك فيه وتهالك أجزاس منها  التضرر الحاصل
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ـــ  الخأوال:  ـــة ع ـــة  الخارج ـــات نالقديم ـــم الخزان ـــدة معظ ـــل لقاع ـــرر كام ـــ  تض ـــان  م ـــة تع دم
ـــون  ـــر ك ـــمل كبي ـــ  جهـــد ووق ـــل يتطل ـــذا عم ـــل وه ـــ  اســـتبدالها  الكام ـــا يتطل ـــات مم الخزان

 هذل الخزانات ذات سعات كبيرة .
ـــد مســـتودع ن بـــوب الناقـــل للـــنفط الخـــار مـــ  مقـــلنأليعـــان  ا ثانيـــا:   -PS1غـــرب القرنـــة ال

در هـــذا الخـــط ممـــا جـــة تقـــافيـــه نتي كيـــرة املشـــاكل وارتفـــاع نســـبة التهالـــكمـــ   طو ـــة 
يســــتوج  اســــتبداله ومســــ  ماجــــاس يف تقريــــر الفحــــ  الهندســــ  الخــــاص  هــــذا 

 األنبوب.
ـــا امُل ـــرج  موجبه ـــة يخ ـــة منتظم ـــة دوري ـــ  الخدم ـــل ع ـــراسنش ـــد أج ـــر وا  ع لتقيـــيم املس

ـــل  ـــذ  يمكـــ  تحقيقـــه الكام ـــه وال ـــة يف مـــال  ل ـــات خزني ـــ  طاق ـــة م ـــة الكافي ـــوفر املرون ت
 شبكات الضخ والنقل .  طريق توسيع ونقل ع

ـــاريع النفط -د  ـــركة املش ـــف ش ـــم تكلي ـــنفط ت ـــل وزارة ال ـــ  قب ـــة م ـــاس ي ـــر النش ـــكل مباش و ش
ــــتود19ن ــــة ىلع مس ــــة موزع ــــة مختلف ــــعات خزني ــــار  س ــــنفط الخ ــــزان لل ــــركة   خ عات ش

ق نفـــط البصـــرة  هـــدف زيـــادة الطاقـــات الخزنيـــة لهـــذل املســـتودعات وقـــد المـــ  فريـــ
ـــ ـــارة امليداني ـــ  خـــمل الزي ـــل م ـــ  العم ـــدد م ـــذل املســـتودعات عـــدر دخـــول ع ـــع ه ة ملواق

ـــد  ـــة  ع ـــ  الخدم ـــا ع ـــها وخروجه ـــول  عض ـــد دخ ـــافة ال ـــل  االض ـــد العم ـــات ال ـــذل الخزان ه
ــــ ــــة قصــــيرة نتيجــــة لوجــــود اشــــكاالت فني ــــرة زمني ــــات فت ــــذل الخزان ة وتصــــميمية يف ه

   10 صننظومــــة مــــ  هــــذا التقريــــراملنســــيتم ذكــــرل  شــــكل مفصــــل يف فقــــرة موقــــف 
اســـتمرارها  الخدمـــة و التـــال  ادر الـــد عـــدر اســـتمر هـــذل الخزانـــات والتـــ  تحـــول دون 

ـــرل  ـــات واملش ـــذل الخزان ـــتفيدة له ـــة املس ـــا الجه ـــرة  اعتباره ـــط البص ـــركة نف ـــل ش ـــ  قب م
ـــة  ـــا ولراي ـــائ  له ـــار النه ـــاريع للقي ـــركة املش ـــف ش ـــم تكلي ـــه ت ـــ  ان ـــرغم م ـــه ىلع ال تاريخ

 .2010منذ عار     خزان19نن هذل االعمال 
ــــي  شــــركة املشــــاريع عــــدر وجــــود ع -هـــــ ــــة   ــــود او ا  صــــيرة عمــــل رســــمية ملزم ق

ــــد ن   خــــزان موزعــــة 19النفطيــــة كجهــــة منفــــذة ملســــتودع الفــــاو النفطــــ   االضــــافة ال
نمــــا كلفــــمل شــــركة املشــــاريع النفطيــــة  هــــذل ىلع مســــتودعات شــــركة نفــــط البصــــرة وا

ـــاريع  ـــركة املش ـــاب ش ـــاس  كت ـــا ج ـــنفط ومســـ  م ـــل وزارة ال ـــ  قب ـــر م ـــال  شـــكل مباش االعم
  يف 60254وكتــــاب شـــــركة نفــــط البصـــــرة رقـــــم ن 2018 5 22  يف 4428لنفطيــــة رقـــــم نا

 -مما ادر الد: 2018 8 19
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 عدر وجود ما يحدد السقف الزمن  لهذل االعمال. -
 لحجم العمل الواج  تنفيذل.حديد واقع  ال يوجد ت -
ــــال  - ــــة  شــــكل فع ــــة دون دخولهــــا للخدم ــــة طويل ــــدد زمني ــــال م اســــترراق هــــذل االعم

ســــتفادة منهــــا لرايــــة تاريخــــه لوجــــود  عــــا التحفظــــات واالعتراضــــات ىلع تنفيــــذها واال
 والت  لم تحسم لراية تاريخ اعداد هذا التقرير.

ــــة النق ــــذا نوصــــ   االســــراع يف انجــــاز كاف ــــة ل ــــع املتعلقــــات الفني وصــــات ومســــم جمي
 أدخال هذل الخزانات للخدمة واالستفادة م  سعاتها الخزنية  الشكل االميل.  رية

ـــر  -و  ـــرور اكي ـــ  م ـــرغم م ـــة ىلع ال ـــ  للخدم ـــاو النفط ـــتودع الف ـــول مس ـــدر دخ ـــة لع نتيج
ـــ  ن ـــات 15م ـــوفر طاق ـــر  ان ي ـــ  املفت ـــان م ـــذ  ك ـــه وال ـــذ ل ـــال التنفي ـــدس اعم ـــار ىلع     ع

ـــة ف ــــنخزني ـــاوز ال ـــريلية  تتج ـــة نتش ـــة 6علي ـــة العالي ـــد املرون ـــافة ال ـــل  االض ـــون  رمي   ملي
ـــزن ـــات الخ ـــة عملي ـــ  نامي ـــا م ـــوف يوفره ـــ  س ـــو   الت ـــدير للنف ـــوانل التص ـــد م ـــخ ال والض

ـــارب ن ـــا يق ـــدر م ـــ  تق ـــراق والت ـــة للع ـــطد والجنو ي ـــة الوس ـــ  املنطق ـــة م ـــ  80املنتج  % م
 -النفط املنتج يف البلد ادر الد :

ــــات منظمصــــول ضــــياع  - ــــذلك يف طاق ــــة ومســــاعدة وك ــــات الضــــخ نمضــــخات تور يني وم
 يف القدرة التشريلية لشبكة االنا ي  الخاصة  نقل النفط.

ـــتودع ادر الـــد ر ـــط مســـتودعات تجميـــع  - ـــب  هـــذا التـــاخر الحاصـــل يف انجـــاز املس  س
ـــق  ـــ  طري ـــوانل التصـــدير ع ـــد م ـــرة ال ـــرة مباش ـــط البص ـــركة نف ـــول يف ش ـــ  الحق ـــنفط م ال

تحـــــويرات ور طـــــات معقتـــــة لشـــــبكة االنا يـــــ  الواصـــــلة  ـــــي  هـــــذل القيـــــار  عمـــــل 
ــــة ن ــــات مالي ــــد التزام ــــذ  ادر ال ــــاو وال ــــال املســــتودعات ومســــتودع الف ــــ  اعم ــــة ع اجم

ــــر ط  ــــوب ال ــــك نانب ــــال ىلع ذل ــــا مي ــــ  تجاوزه ــــ  املمك ــــان م ــــبكة ك ــــوير ىلع الش التح
ـــوب ن ـــل النب ـــدارها ن – PS1املعج ـــة مق ـــاو  و كلف ـــ22ف ـــان وعش ـــار ناثن ـــار دين ـــار   ملي رون ملي

ـــركة املشـــ ـــل ش ـــ  قب ـــذل م ـــم تنفي ـــذ  ت ـــار  ال ـــاب دين ـــاس  كت ـــا ج ـــة ومســـ  م اريع النفطي
 .2018 9 27  يف 69680شركة نفط البصرة املرقم ن

عـــــدر  قـــــاس الـــــنفط الخـــــار يف خزانـــــات املســـــتودعات النفطيـــــة الوقـــــمل الكـــــايف  -ز
صــــ) لحــــدوش عمليــــة الترســــي  للمــــاس والشــــوائ  املصــــامبة للــــنفط الخــــار املنــــتج خصو

ــــدخول معظــــم  ــــاج ل ــــات االنت ــــادة كمي ــــة وزي ــــة يف الحقــــول النفطي  عــــد تطــــور االنتاجي
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ـــاج ـــة االنت ـــراخي  مرمل ـــوالت الت ـــة  شـــركات ج ـــات الخزني ـــدر تطـــور الطاق ـــل ع ـــار  مقا  التج
 - شكل يتناس  مع الزيادة الحاصلة يف معدالت االنتاج مما ادر الد:

  انعكــــة ســــلب)  ارتفــــاع اســـتمرار عمــــل منظومــــة الخـــزن والضــــخ  شــــكل ملقــــ  الـــذ -
لـــنفط الخـــار املصـــدر ومســـ  مـــا  ينتـــه تقـــارير شـــركة نفـــط نســـبة املـــاس والشـــوائ  يف ا

 ا لعمليات. البصرة   هيئة
مـــدوش ت كـــل واضـــرار كبيـــرة يف الخزانـــات واالنا يـــ  ملـــا للمـــاس والشـــوائ  مـــ  تـــاثير  -

 سلب  ىلع املعدات.
 2018انتاج النفط الخار لعار والجدول ادنال يوضر كميات املحتور املائ  ضم  

 

ـــ   ب شهر ـــاج الكل  االنت
  2ن

ــائ   ب ــور امل ــات املحت  كمي
  3ن

النســـــــــــــبة 
  3 2املئوية ن

 0.23 275888.117 116198919.909 كانون اليان 
 0.24 252250.620 104650770.730 شبا 

 0.2 241569.979 116618814.310 اذار
 0.21 247104.400 112853738.751 نيسان

 0.18 219015.668 117511025.129 ايار
 0.18 205577.590 113408177.869 مزيران

 0.17 200040.710 115596312.543 تموز
 0.2 242594.518 117885196.586 اب

  
عــــار   اليا انيــــة يف TOYOقامــــمل شــــركة نفــــط البصــــرة  التعاقــــد مــــع شــــركة تويــــو ن -ل

ــــه مل 2012 ــــة موقعي ــــداد دراس ــــار  واع ــــل كاستش ــــل للعم ــــخ والنق ــــزن والض ــــات الخ نظوم
نوقـــد تـــم تزويـــد فريـــق العمـــل  نســـخة مـــ  هـــذل  نفط الخـــار يف شـــركة نفـــط البصـــرةلـــل

ـــرة  ـــط البص ـــركة نف ـــة لش ـــارة امليداني ـــاس الزي ـــة أثن ـــة   الدراس ـــذل املنظوم ـــوير ه ـــدف تط ه
ــــاد ــــكل يســــتوع  خطــــط الزي ــــول يــــةة املتوقعــــة جنتاجو ش النفطيــــة و طاقــــة  الحق

ـــ  ن ـــرب م ـــ)   6تصـــديرية تقت ـــل يومي ـــون  رمي ـــياق وملي ـــق س ـــنفط وف مســـ  خطـــط وزارة ال
ـــوفرة م ـــات املت ـــع االمكان ـــ  م ـــ  يتناس ـــ)   علم ـــراعالي ـــ   اجس ـــذا نوص ـــال ل ـــذل  يف ادخ ه
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ـــزالدراســـة  ـــذ  مي ـــذوالتنفي ـــات  سمســـ الشـــكل ال ـــذل املنظوم ـــل ه ـــديم   يضـــم  عم ة وتق
ـــة  ـــة المزم ـــاتاملرون ـــز لعملي ـــنفط خ ـــل ال ـــخ ونق ـــديرلن وض ـــار وتص ـــذ  و الخ ـــ  يفال  يص

 .دعم االقتصاد الوطن 
 -:  موقف منظومة الخزن والضخ و النقل  - 

موضـــوع البحـــن يف محافظـــة البصـــرة  مل الزيـــارة امليدانيـــة ملواقـــع املنظومـــةخـــمـــ  
املــــزودة لفريــــق العمــــل  موجــــ  كتــــ  دائــــرة الدراســــات دراســــة التقــــارير الفنيــــة و

ــــــه ن ــــــة املرقم ــــــيط واملتا ع ـــــــ  30535والتخط ـــــــ  4914ون 2018 7 30  ف  2018 10 16  ف
ـــــــة ن ـــــــط البصـــــــرة املرقم ـــــــ  شـــــــركة نف ــــــــ  54389ون 2018 9 19  يف 67609وكت   ف

وتقـــــارير قســـــم الضــــخ والخـــــزن يف شـــــركة نفـــــط  2018 8 20  فـــــ  60727ون 2018 7 30
ــــد لعــــار  2017لعــــار البصــــرة  ــــة االول املــــزودة لفريــــق العمــــل أثنــــاس  2018والفصــــول اليمث

ـــــع  ـــــة ملواق ـــــارة امليداني ـــــن الزي ـــــة موضـــــوع البح ـــــف املنظوم ـــــي  أن موق ـــــود ان نب ن
 -موضر  الجداول أدنال ومس  مواقعها: كماولراية أعداد هذا التقرير  املنظومة 
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 -: 1اوال" مستودع ز ير  
 موقف الخزانات العاملة والخزانات تحمل الصيانة  .1

ــــــــــات  املستودع ت الخزان
 العاملة

الخزانــــــــــات 
تحـــــــــــــــمل 

 الصيانة

ـــــد  ـــــزان الوام ـــــعة الخ س
  3نر

 املممظات 

التشـــــريلي التصميمية
 ة

 25000 33000 4,8,6,7  9,10 ,3,5 1ز ير   1

(2)TK  
 استمرار اعمال طمس الطبقة الياليه  لطوافة الخزان مع اعمال تنظيف الخزان م   قايا الرمل 

 التلقائيه ىلع سطر طوافة الخزان  CFIنص  منظومة 
ـــال  ـــتمرار أعم ـــع أس ـــزان م ـــات الخ ـــق  وا  ـــيانة غل ـــممة ص ـــم الس ـــل قس ـــ  قب ـــة م ـــاس التلقائي ـــة األطف منظوم

 واألطفاس.
 تم فح  منظومة التبريد ومنظومة االطفاس ولوم  مايل  : 2016 6 14 تاريخ 

 " ملنظومت  التبريد والرغول .4وجود تضررات عديدل يف االنبوب الحلق  قياس 
 )4(TK  

 قاعدل  اال ان الفح  لم ينجر .لاانتهاس اعمال الفح  الهيدروستاتيك  لبليمل 
 استمرار اعمال فح  خطو  اللحار .

تــــم فحــــ  منظومــــة التبريــــد ومنظومــــة االطفــــاس ولــــوم  وجــــود انســــدادات يف  2017 2 21 تــــاريخ  
ــــبة  ــــور و نس ــــبات الف ــــد ومص ــــات التبري ــــوب 90مرش ــــول يف انب ــــود نض ــــد وج ــــافه ال ــــدد 4%   اض   7" و ع

ـــاس  ـــات قي ـــوب املرش ـــذلك انب ـــومات وك ـــدد 1نض ـــوص   7" و ع ـــاريع  خص ـــاة املش ـــة هي ـــم مخاطب ـــ   وت انا ي
 استبدال االجزاس املتضررل للمنظومه 

ـــــاة املشـــــاريع  املـــــذكرة املرقمـــــه  ـــــة هي ـــــم مخاطب  خصـــــوص اســـــتبدال االجـــــزاس  2017 6 7يف  3590وت
 املتضررل ملنظومة السممة واالطفاس .

TK-6     لية ومــــ  الحســــا ات  ســــب  تضــــرر عمليــــة التشــــريالخــــزان مــــ  التــــم أخــــراج  2017 10 24 تــــاريخ
 القاعدة وسطر الطوافة

 تممل املباشرل  اعمال تفري  الخزان م  النفط الخار    والعمل مستمر.  2018 2 20 تاريخ 
7-TK   ــــاريخ ــــه  2018 2 20 ت ــــرر ســــطر الطواف ــــة التشــــريليه  ســــب  تض ــــ  العملي ــــزان م ــــراج الخ ــــم اخ ت

   2018 2 11يف  571  املرقمه قسم الفح  الهندس الخزان ومس  مذكرةوقاعدة 
 استمرار اعمال ر ط شبكة التفري  ىلع الخزان  م  أجل تهيئة الخزان الد أعمال الصيانة الشاملة
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  1 2  22985 

(8)TK 
 تممل املباشرة  اعمال معالجة تشوهات القاعدة. 2018 8 27 تاريخ 

يــــ  منظومــــة م  وجــــود انســــداد يف كافــــة انا التبريــــد ومنظومــــة االطفــــاس ولــــوتــــم فحــــ  منظومــــة 
 التبريد الخاصه  املرشات   اضافه الد وجود انسداد  عضه كل  واالخر جزئ  النا ي  الرغول.

  

14,15,17,19,2021  16,18,22,23 23000 18000 (16)TK  
 اســــتمرار اعمــــال لحــــار مســــاند وصــــفائر  ليــــمل الطوافــــة  للخــــزان مــــ  قبــــل صــــيانة معــــدات العمليــــات

 % 70ونسبة االنجاز 
ــــاريخ  ــــ  مصــــبات  2017 2 15 ت ــــوم  انســــداد يف كافــــة انا ي ــــد واالطفــــاس ول ــــة التبري ــــم فحــــ  منظوم ت

ـــال  عـــددها  ـــد  و 18الفـــور والب ـــ  مرشـــات التبري ـــ  انا ي ـــد انســـداد اغل ـــاة مصـــ    اضـــافة ال ـــة هي ـــم مخاطب ت
 املشاريع  خصوص استبدال االجزاس املتضررل للمنظومه

(18)TK 
تمـــمل املباشـــرل  اعمـــال تاهيـــل الشـــامل للخـــزان مـــ  قبـــل شـــركة املعـــدات الهندســـيه  2016 12 1يخ ار تـــ

 اليقيله 
(22)TK  

تـــم اعـــداد تنـــدر مـــ  قبـــل هيـــاة املشـــاريع و انتظـــار  توقيـــع العقـــد مـــع شـــركة املعـــدات الهندســـيه  
 اليقيله  لرر  املباشرل  اعمال الصيانه الشامله

(23)TK 
ـــاري ـــدات الهندســـيه  2016 12 1خ  ت ـــركة املع ـــل ش ـــ  قب ـــامل  م ـــل الخـــزان الش ـــال تاهي ـــرل  اعم ـــمل املباش تم

 اليقيله 



 سملقدمن

 3  

 الكهر ائية موقف الومدات التور ينية واملضخات العمودية واملولدات  .2
 الومدات التور ينية •

 

 الومدة التور ينية
الطاقة 

 التصميمية
h/ 3M 

الطاقة 
 التشريلية

h/ 3M 
 مظاتاملم الحالة

GT- 1 9600 5500  جاهزة   
GT- 2 9600 5500  ولم يحسم لراية تاريخه تضرر قا لو الكهر اس لصمار التدوير غير جاهز  
GT- 3 9600 5500  جاهز   
GT- 4 9600 5500 جاهزة  
GT- 5 9600 5500 عاملة  

 

 

 املضخات العمودية  •
 

 الومدة

ـــــــــة  الطاق
التصــــــميمي

 ة
h/ 3M 

الطاقـــــــــــــــــــــة 
 التشريلية

h/ 3M 
 املممظات الحالة

BP-A 7180   الطاقـــــــــــــــــــــه
التشــــــــــــــــريليه 

 6000للبوســــــتر 
M3/HR  ىلع

ــــــــا  ــــــــار انه اعتب

 عاملة
 BP-B 7180 عاملة 

BP-D 7180 جاهز  
BP-E 7180 2017 6 11اقـــل لمشـــارة مـــ  تـــاريخ موقعيـــا فقـــط تضـــرر القـــا لو النيعمـــل  جاهز 

 والعمل جار  ىلع صيانة االجزاس املتضررل
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BP-F 6265 SECTION 
 للتور ي 

وتكــــــون الطاقــــــه 
التشــــــــــــــــريليه 

 3500للبوســـــــــــتر 
يف مـــــال الضــــــخ 

 للميناس .

  عاملة
BP-G 6265 خرجــــمل الومــــدل عــــ  العمــــل  ســــب  تضــــرر القــــا لو  2017 7 16 تــــاريخ  غير جاهز

 الرئيس  
BP-H 6265 جاهز  
BP-I 6265 جاهز  
BP-J 6265 ــــائ  يف جاهز ــــار الكهر  ــــاس التي ــــل مقي ــــه  عط ــــيطرل املركزي ــــل وال 2017 الس عم

 جار  ىلع صيانة االجزاس املتضررل
BP-C 7180  عطل صمار الدفع  غير جاهز 

 
 املولدات الكهر ائية ن الرازية والديزل    •

 
 املممظات  النوع  املولد 

TM2500القديم 
 غاز 

 عامل
 جاهز UNAOIL مولد

Black start 1mw 

 ديزل

 جاهزه

650 KVA لغاية تاريخه العملعن  خارج 

 جاهز    KVA 1275كتر  لر

 الكهرباء   panelتم معالجة عطل في 26/2/2018جاهز / بتاريخ  unaoil 1250mwكتر  لر ألعائدل للمولد التور ين  
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 كا سات الراز  -3
ـــد  ـــا ق)  ال ـــوب س ـــرة نالجن ـــط البص ـــركة نف ـــل ش ـــ  قب ـــارة م ـــات املع ـــدادة الكا س ـــدر اع ع

ـــاس ا ـــرط محطـــة كهر  ـــع ض ـــة لرف ـــ  لهارث ـــة م ـــدات التور يني ـــريل املول ـــتلم وتش ـــاز املس الر
ـــوع ن ـــر TM2500ن ـــا اموض ـــهر كم ـــة اش ـــدة خمس ـــرة ومل ـــة البص ـــوان محافظ ـــ  دي ـــ  م    طل

ـــــدد ن ـــــة ذ  الع ـــــوان املحافظ ـــــاب دي ـــــات  2013 7 2  يف 16430كت ـــــتمر الكا س ـــــم اس وت
ـــــ 2013 7 23يف  ـــــا ق)  ذ  الع ـــــوب س ـــــرة نالجن ـــــط البص ـــــركة نف ـــــاب ش ـــــ  كت دد مس

ة وطلـــــ  اعـــــادة الكا ســـــات روالـــــذ  يبـــــي  فتـــــرة انتهـــــاس االعـــــا 2015 10 2  يف 70182ن
ـــــد ن ـــــة الوام ـــــعر الكا س ـــــ) ان س ـــــا علم ـــــة له ـــــة املاس ـــــبعمائة 750000للحاج   دوالر نس

وخمســـون الـــف دوالر   ومـــ  خـــمل الزيـــارة امليدانيـــة التـــ  قـــار  هـــا الفريـــق اتضـــر ان 
ــــه و ــــة تاريخ ــــول لراي ــــو مجه ــــف الكا ســــات ه ــــاموق ــــم االن يف امتي ــــا لتشــــريل ه ج له

 محطة كهر اس +محطة ضخ يف مستودع الفاو النفط  .
 
 مزمة االنا ي  الشرقيه  -4

ــــطات    ــــر ن  س ــــاس الز ي ــــتمر يف قض ــــرقيه مس ــــ  الش ــــة االنا ي ــــاوز ىلع مزم ــــزال التج الي
 منازل عشوائيه ....   
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  2ثانيا" مستودع ز ير  
 الصيانة  موقف الخزانات العاملة والخزانات تحمل -1

الخزانات تحمل  الخزانات العاملة املستودع ت
 الصيانة

 املممظات   3سعة الخزان الوامد نر
 الخزانات تحمل الصيانة 

 مالـــة الخزان
 

 التشريلية التصميمية

1 
 

  2ز ير  

,C,D,E,F,G  
H, K,N,Q 

 
P,R,M,L A 58000 50000 

P-TK للصيانه الشامله   املشاريع النفطيه ن محال ىلع شركة 2014 3 1 خارج الخدمه 
 تم تسليم الخزان لشركة املشاريع النفطيه.   2017 5 16 تاريخ 
 توقف العمل م  قبل شركة املشاريع  سب  نق  يف الصفائر الحلقيه للخزان. 2018 5 17 تاريخ 
 الكهر ائ  لصمار التدوير ىلع الخزان. العمل  معالجة العطل 2018 8 9 تاريخ 

 دمةالخ خارج

 M-TK  سب  التشوهات وتضرر 2017 7 18خارج الخدمه ن     املنفذ م  قبل شركة املشاريع النفطية   
 منظومة تصريف مياة االمطار والسقف 

 تم فتر  وا ات الخزان  2017 11 19 تاريخ 
 تم االنتهاس م  أعمال التنظيف الداخل  والتفري  للخزان. 2017 12 20 تاريخ 

 العمل ىلع أخذ قراسات الخزان   2018 8 7يخ  تار

 خارج الخدمة

G-TK  لوم  صعود نفط ىلع طوافة  2018 3 25   تاريخ  املنفذ م  قبل شركة املشاريع النفطية
سم  50الخزان  نتيجة تضرر مفاصل أنا ي  تصريف ميال األمطار وتجر  ماليا" أعمال تفري  النفط إلد مستور 

 ار التدوير الجديد.وذلك لر ط صم
   التفري  للخزان تمهيدا" لر ط وأستبدال صمار التدوير الجديد.املباشرة  نص  شبكة أنا ي 2018 8 1 تاريخ 
 املباشرة  اعمال التفري   والعمل مستمر. 2018 8 5 تاريخ 
 املباشرة  تنزيل أرجل الخزان ىلع وضع الصيانة. 2018 8 7 تاريخ 

 داخل الخدمة

R-TK    سب  تضرر الجدار   2015 7 28خارج الخدمه   املنفذ م  قبل شركة املشاريع النفطية  
العمل جار  ىلع اجراس الفحوصات المزمه للخزان م  قبل اللجنه االشرافيه وشركة املشاريع النفطيه     

 .  العمللتقييم االضرار واملصادقه النهائيه ىلع طريقة املعالجه م  قبل اللجنه املشكله  

 خارج الخدمة

L-TK   2017 12 27  املنفذ م  قبل شركة املشاريع النفطية   تم عزل الخزان م  االستمر  
 تم اخراج الخزان م  العمليه التشريليه للمباشرل  الصيانه الشامله  2018 2 8و تاريخ 
 تم االنتهاس م  اعمال تنظيف طوافة الخزان  2018 6 25 تاريخ 

 خارج الخدمة
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تممل املباشرل م  قبل شركة املشاريع النفطيه  اعمال التهيئه الخاصه  معالجة  2018 6 26خ  تاري
 لحركه ملنظومة ميال االمطار  .تشوهات السقف العائم ومفاصل ا

 
A-TK   والعمل جار  ىلع الصيانه الشاملة  لوم  نضول ماس م  قاعدة الخزان 2018 3 27 تاريخ 

 م اخراج الخزان م  العمليه التشريليه .ت 2018 4 11 تاريخ 
 3ر 1تم تفري  الخزان م  النفط مين  ل  ارتفاع املاس يف الخزان 

 خارج الخدمة

  

J B 

 40000 

B-TK سب  تضرر القاعدل ن محال ىلع شركة املشاريع النفطيه     2012 7 25 خارج الخدمة  
 املشاريع النفطيه   تم تسليم الخزان لشركة  2017 5 16 تاريخ  

للخزان ولم توقف العمل م  قبل شركة املشاريع  سب  نق  يف الصفائر الحلقيه  2018 5 17 تاريخ 
 يحسم املوضوع لراية تاريخه

 خارج الخدمة

  

  

  

TK-J    وادخل للعمل 36تم رفع أملانعه ألحديدل م  أنبوب اجممس الجديد قياس  2018 6 25 تاريخ 
 . 150× 6ىلع فتر واستبدال ور ط صمار ميال االمطار قياس " تم العمل 2018 7 5 تاريخ 

 . POI-Eر قرب املضخه  5العمل مستمر ىلع كشف مقطع انبوب التدوير  طول 
تم الكشف املشتر  ىلع مقطع أنبوب التدوير للخزان والذ  ىلع أثرل تم التوجيه  قطع  2018 7 26 تاريخ 

 ضرر.وأستبدال مقطع األنبوب املت

 داخل الخدمة

 

 

 

 

 الكهر ائية العمودية واملولدات  والمضخاتموقف الومدات التور ينية  -2
 الومدات التور ينية •

 الومدة التور ينية
الطاقة 

 التصميمية
h/ 3M 

الطاقة 
 التشريلية

h/ 3M 
 املممظات الحالة

TP-2A 5678  5500   لرر  سح  العمل م  شركة  رداد   4128- 4360تم تشكيل لجنة وضع اليد ىلع اعمال العقدي   غير جاهز 
 غير جاهز TP-2B 5678 5500  اشرت لجان وضع اليد ىلع اعمال العقدي   جرد املواد  عد ان تم سح  العمل م  شركة  رداد .  2018 5 7 تاريخ 

TP-2C 5678 5500 جاهز    
TP-2D 5678 5500   جاهز  
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 ملضخات العموديةا •
  

  ينيةالومدة التور
ـــــــــــــــة  الطاق

 التصميمية
h/ 3M 

الطاقـــــــــة 
 التشريلية

h/ 3M 
 املممظات الحالة

BP-A 

5678 3500 

 والعمل جار  ىلع صيانة االجزاس املتضررل T1-(A,B)خارج ع  العمل لخروج خزاناتها  جاهز
BP-B جاهز  
BP-C جاهز  
BP-D  ـــمار الم غير جاهز ـــمامات ن ص ـــواق  ص ـــب  ن ـــل  س ـــ  العم ـــارج ع ـــدد ن خ ـــدوير ع ـــمار الت ـــودة   ص ـــار   2ع ـــل ج ـــيانة    والعم ىلع ص

 االجزاس املتضررل
BP-E جاهز  

F-BP خارجة ع  العمل  سب  خروج خزاناتها ع  العمل جاهزT1(L , M) والعمل جار  ىلع صيانة االجزاس املتضررل 
BP-G جاهز  
BP-H جاهز  

 

  املولدات الكهر ائية ن الرازية والديزل  •
  

 املممظات املولد 

TG1(8.5 )ميغا واط 
 جاهز 

 

DESEL GENERATOR 
 جاهز

 

 

 



 سملقدمن

 4  

 

 

 

 

 1PS ثاليا" مستودع 
 موقف الخزانات العاملة والخزانات تحمل الصيانة   1

 
ــــتو ت املس

 دع
الخزانــــات تحـــــمل  الخزانات العاملة

 الصيانة
ســــعة الخــــزان الوامــــد 

  3نر
 املممظات 

 
مالـــــــــة 

 الخزان
ريتشــــال التصميمية

 لية

1 
 

PS1  

K4,R1,R3,R4 B1,B2,R2,K3 

82000 

76000 

1B-TK   ــــة ــــاريع ىلع نوعي ــــاة املش ــــرا  هي ــــ  اعت ــــزان  س ــــمس الخ ــــل ىلع ط ــــف العم توق
ــــاريع  ــــركة املش ــــ  ش ــــدر م ــــمس املق ــــا الط ــــون منش ــــمس لك ــــتخدامه للط ــــراد اس ــــب  امل الص

ـــ  وقـــدرل  ـــم خصـــم مبل ـــم أعم 13النفطيـــة فقـــد ت ـــون مـــ  فقـــرة االصـــبا  وت مهـــم  ضـــرورة ملي
 املباشرل  العمل وماليا" العمل مستمر .

ـة
ـــ

ـــ
مــ

ـد
ـــ

ـــ
ـــ

ـــ
لخ

ج ا
ــار

ـــ
ـــ

خــ
 

2B-TK محال ىلع شركة املشاريع النفطيه     2013 10 28خارج الخدمه م  تاريخ 
مــــ  البليــــمل لرـــر  فحصــــها كــــون البليــــمل املجهــــز غيــــر نمــــوذج  63تـــم ســــح  مايقــــارب 
ــــهمطــــا ق للمواصــــفات  ــــار مــــول فحــــ   الفني ــــه للســــيد املــــدير الع ــــداد مخاطب ــــم اع وت

ـــم االعتـــرا  مـــ  قبـــل شـــركة  ـــن فـــام  اال انـــه ت النمـــاذج  جامعـــة البصـــرل  حضـــور طـــرف ثال
 املشاريع النفطيه ىلع مبل  الفح  وسيتم تشكيل لجنة للوصل الد مل فن  .

2R-TK  محال ىلع شركة املشاريع النفطيه 
 د شركة املشاريع النفطيه م تسليم الخزان الت 2017 8 1 تاريخ 

 تم تسليم البليمل الد شركة املشاريع النفطيه لرر  أكمال الخزان 
يجـــر  ماليـــا عمليـــات عصـــف رملـــ  وطـــمس للبليـــمل  األضـــافة الـــد أعمـــال تطبيـــق ولحـــار 

 البليمل .

K1. K2  70000 



 سملقدمن

 5  

3K-TK ــــدة ــــه  ســــب  نضــــول القاع ــــارج الخدم ــــاس ا  خ ــــال العصــــفانته ــــاريخ  عم ــــ   ت الرمل
28 12 2016  

تــــم تســــليم الخــــزان الــــد قســــم الصــــيانه لرــــر  املباشــــرل  اعمــــال  2017 9 19 تــــاريخ 
 الصيانه واملستمرل لراية تاريخه

 استمرار االعمال الخاصه  نص  اموا  تصريف امليال املصامبه .
 س يع السطر العائم ماعدا الفتحه لحي  اكمال اعمال الطماكمال ترق

منظومــــات اجطفــــاس التلقائيــــة ىلع ســــطر الخــــزان لجميــــع الخزانــــات ال تعمــــل وخارجــــة عــــ  
 ولراية تاريخه   BCF,A3Fالعمل إلن

 املساطر امليكانيكية غير جاهزة لجميع الخزانات وال تعمل  صورة جيدة 
 .TK-(R4,K1التعمل يف الخزانات  منظومات تفري  ميال األمطار

 .TK-R1خول لخزان ر ائ  لصمار الدعطل املشرل الكه
 لم يتم مسم هذل االشكاالت لراية تاريخه 

الخزانـــــات 
 العاملة

 

 

 
 الكهر ائية موقف الومدات التور ينية واملضخات العمودية واملولدات   2
 الومدات التور ينية •

 

 الومدة التور ينية
الطاقة 

 التصميمية
h/ 3M 

الطاقة 
 التشريلية

h/ 3M 
 املممظات الحالة

TP-6 6500 6000 جاهز  
TP-7 6500 6000  تم تسليم الومدل لشركة  2017 2 13 تاريخ غير جاهزgreen ray  لرر  املباشرل  اعمال الصيانه وستم دخولها للخدمة قريبا 

 %  ولم تدخل الد الخدمة لراية تاريخه89وه  يف املرامل النهائيه لمنجاز مين  لرمل نسبة االنجاز تقريبا  
 ر ط صمار التدوير . املوافقه المزمه اليقاف املستودع ع  الضخ لرر ظار  انت

TP-8 6500 6000  جاهز  
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TP-9 6500   جاهز  
TP-10 6500  جاهز  

 املضخات العمودية  •
 

 الومدة التور ينية
الطاقة 

 التصميمية
h/ 3M 

الطاقة 
 التشريلية

h/ 3M 
 املممظات الحالة

BP-1 6500 3500 جاهز  
BP-2 6500 3500 جاهز  
BP-3 6500 3500  خارج العمل    سب  إخراج كل م  خزان  جاهزغير(B1,B2)  لرر  الصيانه  والت  لم تنته  لراية تاريخه ع  الخدمة 
BP-4 6500 3500 جاهز  
BP-5 6500 3500 جاهز  

 املولدات الكهر ائية ن الرازية والديزل    •
 

 املممظات النوع  املولد 

 جاهزة  ديزل  1MWر ل كتر
  18Mمولدة 

 غازية
 .ولم تدخل الخدمة لراية تاريخهغير جاهزة     سب  عطل يف املحر  التور ين   وتم إعداد طلبيه شراس  ذلك  -

 ن .اضافة الد عدر ر ط  عا املنظومات املساندل والعمل جار  ىلع مل االشكال الف SOFT WEARتلف جزس  غير جاهزة   GE-10املولد 
  2018 7 5جاهز   تم ادخاله للعمل  تاريخ   UNAOILمولد 

  ا عا" مستودع الطو ةر
 موقف الخزانات العاملة والخزانات تحمل الصيانة  -1

 
املســـــت ت

 ودع
الخزانـــــــــــــات 

 العاملة
ــــعة  ــــد س ــــزان الوام الخ

  3نر
 املممظات 

 
 مالة الخزان
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ـــــــــــات  الخزان
تحــــــــــــــــمل 

 الصيانة

التصـــــميمي
 ة

التشـــــريلي
 ة

1 
 
 طو ة لا

5103 

5104 

5106 

5107 

5108 

5110 

5111 

5102 66000 53000 

5101-TK/ ـــــــــــل منظومـــــــــــه عط
ـــــال االمطـــــار للخـــــزان    تصـــــريف مي
ـــــارج  ـــــزان خ ـــــات الخ ـــــزال خمط الت
العمـــــل  ســـــب  نقـــــ  محركـــــات 
التشــــــريل الكهر ائيــــــه  و  نــــــاسا 
ىلع مــــــذكرة قســـــــم الهندســـــــة 

يف  32امليكانيكيـــــــــة املرقمـــــــــة 
 ســــيتم اســــتبدال ونصــــ  2017 1 3

ــــــدد  ــــــات ن ع ــــــات  2الخمط   لخزان
ــــــتلمة  ــــــة واملس ــــــتودع الطو  مس
يف مخــــازن الشــــركة ضــــم  العقــــد 

ــــــــــراج  4460-13-96ن  ــــــــــال اخ   م
 .خزان ع  العمل ال

ــــة ــــة التلقائي ــــة الحماي  AFFFمنظوم
ـــرب  ـــل  ســـب  تس ـــاهزة للعم ـــر ج غي
ـــــرط مـــــ  معظـــــم ماويـــــات  الض
ــــم  ــــائ  ول ــــاس التلق ــــة األطف منظوم

 تحسم لراية تاريخه

  الخدمة  

5102-TK / ـــم إخراجـــه مـــ  العمـــل ت
لشــــركة  ن محــــال 2014 7 5 تــــاريخ 

 املعدات الهندسيه اليقيلة   
ـــل  ـــ  قب ـــزان م ـــتم اســـتمر الخ ـــم ي ل
ــــــــدات  ــــــــة للمع ــــــــركة العام الش

 خارج ألخدمه
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ــــدر  ــــة  ســــب  ع الهندســــية اليقيل
مســــم موضــــوع الكلفــــة وتوقيــــع 
ـــــــدر يف  ـــــــد تق ـــــــد وال يوج العق

 املوضوع لراية اآلن .
ـــــا ـــــزان خ ـــــات الخ ـــــزال خمط رج الت
ت العمـــــل  ســـــب  نقـــــ  محركـــــا

   الكهر ائيةالتشريل 
ـــتم ا ـــم ت ـــل ل ـــال تاهي ـــرل  اعم ملباش

ـــل شـــركة  ـــ  قب ـــة االن م ـــزان لراي الخ
 املعدات الهندسيه اليقيله 

ـــزان  ـــة ســـامة الخ ـــا تهيئ يجـــر  مالي
 م  قبل قسم الجهد الهندس 

5101 

5105 

5109 
 33700 

5103-TK  التـــــزال خمطـــــات الخـــــزان
العمــــــل  ســــــب  نقــــــ   خــــــارج

   الكهر ائيةشريل محركات الت
ــــــــة   ــــــــل منظوم ــــــــةعط  الحماي

ـــة ـــة  AFFFالتلقائي ـــم لراي ـــم تحس ول
 تاريخه

ـــــال   ـــــريف مي ـــــة تص ـــــرر منظوم تض
 لراية تاريخه

  الخدمة

5104-TK ــــــــــة ــــــــــة الحماي منظوم
التلقائيــــه خــــارج العمــــل والحاويــــات 

الحشـــــول فارغـــــه منـــــذ امتـــــراق 
املطاطيـــه للســـطر العـــائم  تـــاريخ 

ــــــة  2009 3 10 ــــــم تحســــــم لراي ول
 تاريخه
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ـــــــــوم    TK-)5109 ,5110,5111( املممظات  ل
ــــــــبا  ــــــــهر ش ــــــــة ش  /يف نهاي

مـــــدوش انحـــــراف يف الســـــطر 2016
العــــــــائم للخزانــــــــات والتســــــــب  
 ا تعـــــاد الحـــــزار املطـــــاط  عـــــ  
ــــ  الجـــدار يف الجهـــة القريبـــة مـــ   ال

ــــــــه   وتجم  Guide poleن  ع
والتســـــــــب   تشـــــــــول الحـــــــــزار 
ـــــة  ـــــم  الجه ـــــم ا  ـــــاط  وت املط

   LukOil & ROSCOاملنفــــــذة ن 
ـــ   ـــم اجـــراس الكشـــف  املـــوقع  م وت
قــــــبلهم و تيبيــــــمل املممظــــــات 

يـــــان االســـــباب وطريقـــــة لرـــــر   
 املعالجة. 

عطــــل منظومــــة االرضــــ  للخزانــــات 
 اعمل .

 

 

 كهر ائية الوقف الومدات التور ينية واملضخات العمودية واملولدات م  1
 الومدات التور ينية •

 

 الومدة التور ينية
الطاقة 

 التصميمية
h/ 3M 

الطاقة 
 التشريلية

h/ 3M 
 املممظات الحالة

TP-A 7450 6000 جاهز 
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TP-B 7450 6000  معالجة العطمت اآلنية م  قبل األقسار الهندسية املعنية ويتم تشريلها يف الحاالت األضطرارية فقط  يتم جاهز
 سية لتجاوزها ساعات التشريل التصميمية. سب  قلة كفاسة املضخة الرئي

TP-C 7450 6000  اآلنية م  قبل األقسار الهندسية املعنيةالومدة  العمل وتتم معالجة العطمت  جاهز  
TP-D 7450 6000  ة وأجهزة السيطرة األخرر  سب  مناقلة عدد م  كارتات لومة السيطر 2009خارج العمل منذ شهر آيار عار  خارج الخدمة

مع عطل املشرل الكهر ائ  لصمار السح    جدامة عمل  اق  الومدات   وعدر جهوزية منظومة القدل
  .  H.A :51314ن 

واالجزاس االخرر ملضخه النفط  THRUST BEARINGتم العمل ىلع فتر وصيانة  2018 4 3-1 تاريخ 
 دة الد العمل .الرئيسيه للومدل التور ينيه  وتم أعادة الوم

TP-E 7450   جاهز 
 

TP-F 7450     جاهز 
 

 املضخات العمودية  •
 

الومـــــــــــــــــــدة 
 التور ينية

ـــــــــــة  الطاق
 التصميمية

h/ 3M 

الطاقـــــــــة 
 التشريلية

h/ 3M 
 املممظات الحالة

BP-A 

ية
رر 

ال
 

 جاهزة 3500 3725

االنيــــة مــــ  املضــــخات مســــتمرة  العمــــل ومســــ  املتطلبــــات التشــــريلية   وتــــتم معالجــــة العطــــمت 
 قبل الجهات املعنية .

ــــة  ــــ  الحشــــوة امليكانيكي ــــنفط م ــــد    Aن  للمضــــخةاســــتمرار نضــــول ال ــــال  تحدي ــــمل الح ــــتم  الوق وي
 املتطلبات للبدس  الصيانة

ـــــا  عـــــد   ـــــتر  poi-Bللمضـــــخة   strainerعطـــــل صـــــمار الســـــح  ميكانيكي ـــــاق  ىلع وضـــــع الف و 
 فقط .

BP-B 
BP-C 

BP-D 

ة 
قي

شر
ال

 

 مدمرل 3500 3725
 PRJ-11-4296ضم  العقدSOFERGAS شركة  إلدالطلبية  إمالةتممل  2012 6 14 تاريخ 

 اسبوع  عد فتر االعتماد . 87فترل التجهيز ستكون خمل 
 

BP-E 
BP-F 
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 املولدات الكهر ائية ن الرازية والديزل    •
 

 املممظات النوع  املولد 

ــــــــد التــــــــور ين   املول
  TM2500ن
   MW 18.5ن 

 غازية

 ( . G.Gعن العمل بسبب تضرر ريش املحرك )  TM-2500تم إخراج املولدة  9/3/2012بتاريخ 

ر العاااااااااااااا  تااااااااااااام رزااااااااااااام  ابساااااااااااااة الغاااااااااااااا  مااااااااااااام ممحةاأشاااااااااااااا مااااااااااااان املساااااااااااااتو   ا ااااااااااااا  م طاااااااااااااة  هربااااااااااااااء الهار اااااااااااااة ع ااااااااااااا   ااااااااااااابيل ا عاااااااااااااارة وملااااااااااااادة خمساااااااااااااة   اااااااااااااهر ب ااااااااااااااء ع ااااااااااااا  هاااااااااااااامش السااااااااااااايد املااااااااااااادي 17/7/2013بتااااااااااااااريخ 

لغاااااااااااااااااااار  19/1/2014فااااااااااااااااااااي  3910, وتاااااااااااااااااااام مخات ااااااااااااااااااااة م ازظااااااااااااااااااااة ال  اااااااااااااااااااارة بكتاااااااااااااااااااااب  اااااااااااااااااااار ة   اااااااااااااااااااا  الج ااااااااااااااااااااوب املاااااااااااااااااااار م  2/7/2013فااااااااااااااااااااي  1643 ازظااااااااااااااااااااة ال  اااااااااااااااااااارة املاااااااااااااااااااار م ب  يااااااااااااااااااااوا  مع اااااااااااااااااااا   تااااااااااااااااااااا

 إعا ة الكابسات .

  عدا  املتطل ات الضرورية  عا ة تأهيلها  اال  في تور اعا ة التأهيل. GEتم إجراء  شف مو عي من   ل  ر ة 

ـــــــدة  ور ينيـــــــة التاملول
 الجديد

  GE 10 MWن

( ماااااااااااااااان   اااااااااااااااال الهيااااااااااااااااأة اله د اااااااااااااااايه وال الاااااااااااااااا  4391-12-94) العةااااااااااااااااد Arpa group kishا اااااااااااااااا  مسااااااااااااااااتو   الطوبااااااااااااااااه ماااااااااااااااان   اااااااااااااااال الشاااااااااااااااار ة االيرا يااااااااااااااااه  1تاااااااااااااااام  ةلهااااااااااااااااا ماااااااااااااااان مسااااااااااااااااتو    بياااااااااااااااا /غياااااااااااااااا  جاااااااااااااااااهزة  /  -

 ولم ت سم لغاية تاريخه.  2015األعمال متو  ة م ذ عا   

 التور ينيةاملولدة 
   GE 8 MWن 

 . 2007 /31/10( من   ل الهيأة اله د ية ألعمال ال يا ة خارج الةطر بتاريخ (GG, و تم رزم املحرك   1991غي  جاهزة/ لم يتم تأهيلها م ذ عا  

 5928ذ رة الهياااااااااااااااااأة اله د اااااااااااااااااية املر ماااااااااااااااااة ماااااااااااااااااع ااااااااااااااااا   العةاااااااااااااااااد ب ااااااااااااااااااءا  إعااااااااااااااااادا والطل ياااااااااااااااااة فاااااااااااااااااي مر لاااااااااااااااااة  Green Ray(  الخاصاااااااااااااااااة بىعاااااااااااااااااا ة  تأهيلهاااااااااااااااااا ا ااااااااااااااااا   ااااااااااااااااار ة  4412-12-94تااااااااااااااااام ا الاااااااااااااااااة الطل ياااااااااااااااااة ) 

 . وال توجد  ي مستجدات  ول املوضو  لغاية اآل   10/9/2014في 

ـــــــــدة الـــــــــديزل  املول
  Caterpillarن

   KW 292ن  

  ميل املولد.تم تشغيل وت 15/4/2018بتاريخ  ديزل



 سملقدمن

 1  

 
الداخليــــة ملنظومــــة انا يــــ  الضــــخ يف مســــتودع الطو ــــة مــــ  تتكــــون الشــــبكة  .3

ة والتــــ  تعــــان  مــــ  تــــدمير امــــدر هــــذل املنظــــومتي  تنــــا رمنظــــومتي  م
ــــخات ن ــــمنها املض ــــذ Boosterو ض ــــد  من ــــيج االول ــــرب الخل ــــة  م ــــل لراي ــــم تاه ول

ـــذ  أ ـــة الضـــخ تاريخـــه وال ـــد فقـــدان نصـــف طاق ـــ  در ال ـــ  م ـــ  االســـتفادة الت املمك
ـــل شـــبكة  ـــق عم ـــ  طري ـــدة ع ـــة وام ـــ  منظوم ـــا م ـــخ مالي ـــتم الض ـــن ي ـــا مي منه

ــــن ــــة لنقــــل ال ــــ  مناقل ــــ انا ي ــــة يف  فط م ــــد الضــــفة العامل الضــــفة املــــدمرة ال
 املستودع .

ـــاس  .4 ـــط قي ـــد فق ـــوب وام ـــطة انب ـــة  واس ـــتودع الطو  ـــ  مس ـــا م ـــريف مالي ـــتم التص ي
وكـــان الهـــدف مـــ  انشـــاس هـــذا االنبـــوب هـــو  1  عـــ  طريـــق مســـتودع ز يـــر 48ن

لرــــر  املرونــــة واملناقلــــة  ــــالنفط  ــــي  املســــتودعي  والــــذ  انعكــــة ىلع 
فها للمســــتودع  اتجــــال مــــوانل التصــــدير   نوصــــ  تصــــريكميــــات الــــنفط املمكــــ  

ـــة ـــوب نطو  ـــاز االنب ـــراع يف انج ـــذ   - االس ـــاو  وال ـــف ـــركة ي ـــل ش ـــ  قب ـــذل م تم تنفي
ــــدير  ــــل التص ــــال مراف ــــ   اتج ــــريف الرئيس ــــوب التص ــــو انب ــــة وه ــــاريع النفطي املش

 ملستودع الطو ة .
ــــة ا .5 ــــع مســــتودع الطو  ــــة ملوق ــــارل امليداني ــــ  خــــمل الزي ــــا ع لشــــركة نفــــط م لت

ــــ ــــمالبص ــــةرة و االط ــــارير الفني ــــ   ع ىلع التق ــــومس ــــاس  كت ــــط ماج ــــركة نف   ش
المـــــــــــ   2018 8 20يف  60727و 2018 7 30  يف 54389ن ةالبصـــــــــــرة املرفمـــــــــــ

ـــة  ـــال الكهر ائي ـــاص  االعم ـــة الخ ـــاكل الفني ـــ  املش ـــد م ـــود العدي ـــل وج ـــق العم فري
أعـــداد  لرايـــةلـــم يـــتم مســـمها والتـــ   حمايـــة الكاثوديـــة ومنظومـــة االطفـــاسوال

 -التقرير واهماها:هذا 
 -:االعمال الكهر ائية نأوال 
ــــدد   • ــــاريا ع ــــا  الت ــــل نق ــــزان ن 2فش ــــاريا TK-5105يف خ ــــة الت ــــن مقاوم   مي

 ذات قيمة عالية .
 يتطل  عمل دعامات كونكريتية لكل نقا  التاريا ولكم الخزاني  . •
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ــــال ن • ــــر مفت ــــن  4  عــــدد  Selector Switchتريي ــــات الخمطــــات مي والخــــاص  محرك
  يـــتم Normal Open, Normal Closeان يحتـــو  املفتـــال مممـــية نـــوع نطلـــ  يت

   Auto, Off, Manualر طهما  عد ذلك  وضعية تشريل ن
 -: اعمال الحماية الكاثودية نثانيا 
  TK-5105الخزان نن أ   
 امد اال ار متوقف ع  العمل ويتطل  فحصه م  قبلكم . •
 % .100ال يوجد عزل كاثود  متكامل  •
   داللة لقا لوات اال ار واملحطات يف سامة الخزان .نقا نص  •
   TK-5106الخزان ننب  
 نص  نقا  داللة لقا لوات اال ار واملحطات يف سامة الخزان . •
 اكمال العزل الكاثود  للخزان . •

   TK-5107الخزان ن  جن
ـــدر  • ـــمل وع ـــزان اع ـــائم للخ ـــوق الســـطر الع ـــار ف ـــال االمط ـــع مي ـــة مشـــكلة تجم معالج

   طريق منظومة ميال االمطار للخزان .ها عتصريف
ــــال ن • ــــر مفت ــــن  2  عــــدد  Selector Switchتريي ــــات الخمطــــات مي والخــــاص  محرك

ــــال ممم ــــو  املفت ــــ  ان يحت ــــييتطل ــــوع نيس   Normal Open, Normal Close  ن
   .Auto, Off, Manualيتم ر طهما  عد  ذلك  وضعية ن

 .انالخزكة االنا ي  وال يوجد عزل كاثود   ي  شب •
  املنفـــــذة للخـــــزان مـــــ  قبـــــل شـــــركة املشـــــاريع AFFFمنظومـــــة االطفـــــاس التلقائيـــــة ن

ـــد ـــدة ل ـــر معتم ـــة غي ـــط البصـــرةالنفطي ـــاس يف شـــركة نف ـــ   ر قســـم الســـممة واالطف ويتطل
ـــوع ن ـــد CF31ان تكـــون مـــ  ن ـــق ال   وكـــذلك عـــدر وجـــود لومـــة ســـيطرة لنقـــل اشـــارات الحري

ة ومدة االطفاس يف مستودع الطو
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 -:ممة واالطفاسالس نثاليا 

ــــة ن ــــة االطفــــاس التلقائي ــــاس يف AFFFمنظوم ــــدر قســــم الســــممة واالطف ــــر معتمــــدة ل   غي
  وكــــذلك عــــدر وجــــود لومــــة CF31شــــركة نفــــط البصــــرة ويتطلــــ  ان تكــــون مــــ  نــــوع ن

   .د ومدة االطفاس يف مستودع الطو ةسيطرة لنقل االشارات ناشارات الحريق  ال
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 2PS انيهمحطة الضخ اليشعبة  - اخامس
 الكهر ائية موقف الومدات التور ينية واملضخات العمودية واملولدات   1
 الومدات التور ينية •

الومدة 
 التور ينية

الطاقة 
 التصميمية

h/ 3M 

الطاقة 
 التشريلية

h/ 3M 

 
 املممظات لحالةأ

TP-204 5600 5000  جاهز  

TP-205 5600 5000  جاهز  
 

 ديزل   والاملولدات الكهر ائية ن الرازية  •
 املممظات النوع  املولد 

TG 1,2(VERICOR)  لوجود مشاكل تعاقدية  ميكا وا  لكل ومدة لم يتم تشريلهما م  قبل املجهز 1ن غازيه. 
 

  الشمسيةوديه املحطات حطات الحماية الكاثم  1
 .الكاثوديه الحمايةجميع املحطات تعخذ قراستها  صورة مركزيه م  قبل قسم  •
 .CPS(8,9,10,14,11,18,17,15)سه يف املحطات امر التوجد نقطة •
• CPS-(12,15,17)   البنايةصيانة سقف  إلد حاجه  املحطةم   القريبة الحمايةغرفة . 
 .جيدة CPS(16,19) الحمايةمحطة  •
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  شعبة الخط االستراتيج    سادسا
 PS3محطة   1
 الومدات التور ينية •

الومدة 
 التور ينية

الطاقة 
 التصميمية

h/ 3M 
 املممظات ةحالال

جرت عدة محاوالت لتشريل امدر الومدتي  ولم يتحقق التشريل لوجود  عا املعوقات الفنيه وتم االتفاق  غير جاهز 5600 307
 غير جاهز 5600 308 ىلع تاجيل التشريل وإعداد خطة وزارية لتصريف النفط .

 املولدات الكهر ائية ن الرازية والديزل    •
 تاملممظا املولد 

2 TG 1, SOLLAR -  ةص مت سسات لعملية الت ميل. لوجو  اآل لم يتم ت ميلها لحد  

 

 4PS محطة  2
 الومدات التور ينية •

الومدة 
 التور ينية

الطاقة 
 التصميمية

h/ 3M 

الطاقة 
 التشريلية

h/ 3M 
 املممظات الحالة

 القرب م  مكان التور ينات ت  يوجد مشروع لنص  مضختي  تور ينيتي  م  قبل شركة  روج مدمرل  5600 410
 سب  االوضاع االمنيه يف  2015 5 1القديمه و ديم عنهما وقد توقف املشروع  تاريخ 

 محافظة االنبار.
 مدمرل  5600 411
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 املولدات الكهر ائية ن الرازية والديزل    •
 املممظات املولد 
TG 1,2    ب م  مكان التور ينات القديمه و ديم عنهما وقد توقف املشروع لقرم  قبل شركة  روجت   ا مولدتي يوجد مشروع لنص

  سب  االوضاع االمنيه يف محافظة االنبار. 2015 5 1 تاريخ 
 

 محطات الحمايه الكاثوديه  •
 املممظات  نوع املحطه  ت

   408  385  299   276ن  كمـنتم رفع املحطات يف ال املحطات الرازيه  1
   . 450   437   361ن  كمـنتم رفع املحطات يف ال ه ائياملحطات الكهر  2
 ويف طور النص  تم استممها م  قبل قسم الحمايه الكاثوديه وتسليمها الد الفوج اليان   املحطات الشمسيه  3

 لكشف ىلع مزمة انا ي  الخط االستراتيج ا •
 

 املممظات كم  ـناملوقع ن ال ت 
 أمتار م  مسار األنا ي   4 عة  يوت مشيدة ىلع  عد أر وجود قرب تقاطع اململحة 234 1
2 110 105,111,137

,141,142,143,145,147,150,151,152
,153,154,177,180,183,20   ,1,207 

 ت يف الطريق وجود تكسرا

 106الد الكم  100م  الكم  3
 يتم معالجته لراية تاريخه مول الطريق  حالة سيئة

 140 الكم إلد 137م  الكم  4
5 241-237 

255-248 
 ولم تحسم لراية تاريخهتضرر تبليط الطريق 
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  361كم  345م  كم  6
 450إلد كم  408م  كم 

 لم تحسم لراية تاريخه وجود مطبات يف االسفلمل تحتاج الد اكساس وصيانه

ـــ 372إلد كم  363م  كم  7 ـــاج إل ـــنتي  ويحت ـــذ س ـــال من ـــه  املي ـــة غرق ـــدا نتيج ـــيئة ج ـــال س ـــق  ح ـــالطري يانة د ص
 شامله

8 188,165.5,180
164,162,160,148.5,173,172,171,20
3,202,200,175,209,205,204,20
3,241,219,211,242,250,150,117.5
,176,207,213,230,232,236,237,

239 

 وجود معا ر غير نظاميه 
 

 250والكم  242يوجد الكيير م  املعا ر  ي  الكم 

 متر. 100األنا ي   مسافة ار وجود دار سكنية تبعد ع  مس 240 9
تـــم أغـــمق جميـــع املعـــا ر املعقتـــة التـــ  تقـــع  ـــالقرب مـــ  املعـــا ر النظاميـــة التـــ  تـــم  189,190,194,226,248 10

  أنشاسها معخرا".
11 102,106,111,116,118,262,311,326,

330,298 
 وجود أنجراف يف تبليط الطريق

ــــار امل 238 12 ــــال األمط ــــريف مي ــــرة تص ــــرر قنط ــــوتض ــــ  وج ــــة ع ــــل تحويل ــــق وعم دة يف الطري
ــــرة اال أن هــــذل التحويلــــة ال تحتــــو  ىلع منفــــذ لتصــــريف امليــــال األمــــر الــــذ   القنط

 سيعد  الد تجمع ميال األمطار.
ـــرور  246 13 ـــ  م ـــة القنطـــرة م ـــة لحماي ـــق الخدم ـــ  القنطـــرة املوجـــودة يف طري ـــة ع ـــل تحويل عم

ــــذل الت ــــق اال أن ه ــــاف الطري ــــاس تســــوية أكت ــــذ حويالحــــادالت أثن ــــو  ىلع منف ــــة ال تحت ل
 لتصريف امليال االمر الذ  سيعد  الد تجمع ميال األمطار.



 سملقدمن

 1  

ــــانتيجــــة و ــــف الحــــال  لكــــل م ــــ  ملســــتودعات وشــــبكة  جــــاس يف املوق ــــة انا ي منظوم
  -نفط الخار لشركة نفط البصرة نستنتج ما يل :الضخ والخزن و النقل لل

لتـــــ  تحـــــدش ضـــــم  االتـــــاخر يف اجـــــراس اعمـــــال الصـــــيانه للمشـــــاكل الفنيـــــة  -
أســـــترراق أعمـــــال الصـــــيانة للمنظومـــــات الرئيســـــية املنظومـــــة  االضـــــافة الـــــد 

واملســــاعدة يف املســــتودعات وشــــبكة االنا يــــ  مــــدد زمنيــــة طويلــــة نســــبيا 
ـــزن والضـــخ والنقـــل  ـــاسة منظومـــة الخ ـــكل ســـلب  ىلع أداس وكف ـــذ  أنعكـــة  ش وال

  صورة عامة.
ضـــم  مرافـــق العطـــال الفنيـــة االمـــ  فريـــق العمـــل هنـــا  تكـــرار مســـتمر لكييـــر مـــ   -

ــــات  ــــق  منظوم ــــا يتعل ــــة قصــــيرة وخصوصــــا فيم ــــرات زمني ــــة وضــــم  فت املنظوم
ة ممـــــا يشـــــير الـــــد كـــــون يـــــت الدقيقـــــة واملنظومـــــات امليكانيكالالســـــيطرة واال

أعمــــال الصــــيانة ليســـــمل  املســــتور املطلــــوب  االضـــــافة الــــد تقــــادر اجـــــزاس 
ـــراس ا ـــا يســـتوج  أج ـــا مم ـــه وتهالكه ـــة  صـــورة عام ـــة لاملنظوم ـــاملة وفعال ـــيانة ش ص
 لهذل املنظومات  الشكل الذ  يضم  عملها  مرونة وفعالية عالية.

توقـــــف العديـــــد مـــــ  محطـــــات ونقـــــا  الحمايـــــة الكاثوديـــــة للخزانـــــات داخـــــل  -
املســـــتودعات وكـــــذلك لشـــــبكة االنا بيـــــ  الخاصـــــة  منظومـــــة الخـــــزن والضـــــخ 

ان موالنقـــــل وتـــــاخر يف تجهيـــــز املســـــتلزمات الضـــــرورية لهـــــذل املحطـــــات لضـــــ
هــــذل أســــتمرارية عملهــــا والــــذ   ــــدورل ســــوف يســــرع مــــ  عمليــــة تاكــــل اجــــزاس 

ـــة ـــار  املنظوم ـــع الري ـــوفير قط ـــيانه وت ـــال الص ـــاجراسات اعم ـــار   ـــ   االهتم ـــذا نوص ل
 ملحطـــــات ونقـــــا  الحمايـــــة الكاثوديـــــة الخاصـــــة  املنظومـــــة موضـــــوع البحـــــن

 لحماية أجزائها أطول فترة ممكنة.
لعديــــد مــــ  خزانــــات الــــنفط الخــــار يف لتوقــــف منظومــــات االطفــــاس الذاتيــــة  -

مســــتودعات شــــركة نفــــط البصــــرة  االضــــافة الــــد مــــدوش نســــبة مرتفعــــة مــــ  
ــــذل  ــــور له ــــبات الف ــــذلك مص ــــد وك ــــ  التبري ــــات وانا ي ــــداد يف مرش ــــاالت االنس م

وجميــــع  1  يف مســــتودع ز يــــر TK4, TK8املنظومــــات ميــــال ىلع ذلــــك خزانــــات ن
ــــذا   TK-5104, TK5103وخزانــــات ن  PS1خزانــــات مســــتودع ن يف مســــتودع الطو ــــة ل

ـــك  ـــل وذل ـــد العم ـــات ال ـــذل املنظوم ـــال ه ـــيانة وأدخ ـــاز الص ـــراع يف أنج ـــ   االس نوص
ـــون  ـــ  أن تك ـــذ  يتطل ـــة و ال ـــتودعات النفطي ـــل املس ـــل داخ ـــة العم ـــورة طبيع لخط
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ــــة والســــممة مجهــــزة  نســــبة ن ــــة التلقائي   و شــــكل %100كافــــة منظومــــات الحماي
 مستمر.

ـــة - ـــارة امليداني ـــا  عـــدر  مـــ  خـــمل الزي ـــل هن ـــق العم ـــة المـــ  فري ـــع املنظوم ملواق
داخـــل مســـتودعات املنظومـــة  ـــالرغم  صـــورل عامـــة اهتمـــار  ـــاجراسات الســـممة 

ـــاملي  يف  ـــممة الع ـــاثير ىلع س ـــ  ت ـــه م ـــا ل ـــ  مل ـــذا الجان ـــال ه ـــورة أهم ـــ  خط م
ا هــــذل املســــتودعات ممــــا يســــتوج  االهتمــــار الكبيــــر  ــــاجراسات الســــممة مفا ــــ

 ت  صورة عامة. املنش ىلع العاملي  وكذلك ىلع
 الفاو مستودعسا عا: 

ـــ   ـــد م ـــه  ســـب  وجـــود العدي ـــة تاريخ ـــة ولراي ـــاو النفطـــ  للخدم ـــدخل مســـتودع الف ـــم ي ل
ـــز ـــم تنج ـــ  ل ـــرات الرئيســـية الت ـــة  الفق ـــات الفني ـــ  املعوق ـــد م ـــود العدي ـــد وج ـــافة ال  االض

ماجـــاس  مـــذكرة مكتـــ  معـــاون مـــدير عـــار شـــركة نفـــط البصـــرة  مســـ للفقـــرات املنجـــزة و
واملــــــزود لفريــــــق العمــــــل خــــــمل  2018 10 3  يف 228شـــــعون التــــــراخي  املرقمــــــة نل

 .2018 9 30موقف املستودع ولراية تاريخ  وادنال الزيارة امليدانية ملوقع العمل
ــــة   1 ــــية الخاص ــــرات الرئيس ــــال  للفق ــــف الح ــــي  املوق ــــدول يب ــــتودعم ج ــــاو  س الف

 .ذل م  قبل شركة املشاريع النفطيةيتم تنفي والذ  النفط 
 

 املوقف لراية االن العمل
املولدات 

الكهر ائية 
 التور ينية

نبوب الراز م  داخل املستودع الد املولدات معلق  سب  عدر قيار املقاول التا ع مشروع تشييد ا -1
لشركة املشاريع  توفير  عا املواد كما ان مخططات الر ط غير كاملة كما يوجد تناقا  تصاميم 

 لة .خ اقطار االنا ي  الدا
للكا سة  60MMSCFDقاممل شركة نفط البصرة  اعداد وثائق مناقصة لشراس ثمثة كا سات غاز سعة  -2

الوامدة  مدة انجاز سنتي  م  تاريخ تفعيل العقد والتاريخ املتوقع لشراس ونص  الكا سات هو سنة 
2021 

املضخات 
املساعدة 
BOOSTE R 

PUMPS 

م  قبل فريق  Gالتشريل التجريب  للمضخة املساعدة املحورة  تتم انجاز تحضيرا 2018 3 5 تاريخ  -1
 مشتر   ي  نفط البصرة واملشاريع النفطية .

لم يتم تشريل املضخة  سب  عدر تحديد موعد م  قبل شركة املشاريع لتفعيل  رنامج السيطرة  -2
 دراسة املشكلة .لىلع تشريلها ولتاخر املوضوع لذلك طلبمل شركتنا انتظار التعاقد مع شركة تويو 

تقور شركة املشاريع ماليا  اعمال اعادة تسليك الكا مت الكهر ائية وكا مت السيطرة للمضخات  -3
 املساعدة  سب  وجود تضررات  الكا مت املمدودة سا قا .
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تشييد 
املضخات 
التور ينية 

 االر عة عشر

اجراس فح  الركائز االختبارية وسيتم   تممل املباشرة  اعمال التسوية الترا ية لقواعد املضخات لرر-1
 نم  قبل املقاول اليانو   . 2018تشري  االول طرق الركائز  داية شهر 

خارج مستودع الفاو نيف مخازن شركة روع نص  املضخات التور ينية الزالمل املواد الداخلة يف مش -2
 يونا اويل  او الرميلة الشمالية.

علقة  منظومات السيطرة ىلع تشريل املضخات واالشكاالت تلم تحل االشكاالت السا قة امل -3
التصميمية الت  اثيرت سا قا رغم ذلك قاممل شركة املشاريع النفطية  املصادقة ىلع املخططات 

 التفصيلية لنص  املضخات .
منظومة 
عدادات 
مداخل 

مستودع 
 AREAالفاو 

77 

ير عاملة ماليا  سب  عدر اكتمال غ% و80منجزة  نسبة  Krohneالعدادات املجهزة م  شركة  -1
 املستودع .

يتم ماليا دف  انا ي  منظومة العدادات م  جهة وامدة للسمال  حرية الحركة العمال الصيانة  -2
 .2018واملتوقع انجازل قبل نهاية 

لنص  منظومة معايرة العدادات  1قار قسم قياسات نقل امللكية  تحديد موقع يف مستودع ز ير  -3
 موقع الفاو كون موقع الفاو ال يحقق الظروف التشريلية املناسبة لعمل هذل املنظومة .    دال م

صمامات 
االنا ي  
الداخلة 

ملستودع 
 AREAالفاو 

74 

الت  م  املفتر  ان تنص  يف املنطقة  ESDVاعترضمل شركة نفط البصرة ىلع موقع صمامات 
واقترممل شركة نفط البصرة مواقع  ديلة  وذلك  سب  تعذر توقف الضخ  اتجال املنصات العائمة

 التحتاج الد توقف الضخ عند الر ط .
 

مجمع  
انا ي  

االستمر 
 والتصدير 

هنا  مناقشات  ي  شركت  نفط البصرة واملشاريع النفطية  خصوص السعات التصميمية ملجمع  -1
 انا ي  استمر النفط القادر م   اق  املستودعات .

التصدير يف مرملة التصميم وقد تممل املصادقة ىلع تلك التصاميم م  قبل   الزال مجمع انا ي -2
 شركة املشاريع النفطية ن انتظار التحدين  .

 
منظومة 

 االطفاس
ليا لك  لوم  صدور صوت امضخات املاس جهزتها شركة املشاريع وتنصبها شركة نفط البصرة م -1

 . ALGNMENT املضخات اثناس اجراس 
الد  R1وعدر موافقة ىلع اعمال منجزة سا قا  شبكة االطفاس الخاصة  الخزانات م   وجود نواق  -2

R16  ميل استبدال املطايفس نوعDRY Type  الد نوع فورWet type  استبدال ماويات الرغوة العاطلة  
  نص  صمامات العزل لشمعات االطفاس   استبدال منظومة االطفاس التلقائية الت  جهزتها شركة 

  يتطل   AFFFاريع النفطية فوق الخزانات كونها غير مطا قة للمواصفات وخارجة ع  العمل نوع شامل
صنع كا ينات ملنظومة االطفاس التلقائية املوجودة يف غرفة السيطرة للخزانات والكهر اس نوع 

FM200 . 
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املضخات 
 الكهر ائية

خات الكهر ائية وم  خمل هياة ضوافقمل لجنة االنتاج يف شركة نفط البصرة ىلع اكمال نص  امل
 .2018املشاريع نمس  قرار لجنة االنتاج يف االجتماع الخامة 

شبكة ميال 
 االمطار 

 تم االتفاق شركة نفط البصرة مع شركة املشاريع النفطية ىلع ان تكون شبكة امليال مرلقة .

خزانات 
 النفط

 ممظات الت  لم تحسم ميل.ملالخزانات لراية االن  سب  النواق  وار لم يتم استم-1
 2018 9 16نواق  منظومة الحماية الكاثودية ولكافة الخزانات مس  محضر االجتماع يف 

 يتطل  معالجتها  عد تفري  النفط منها r1,r2,r3,r4,r5الخزانات 
  r6,r7,r8طمس الخزانات 

 تستلم عند اكمال الطمس r9,r16الخزانات 
ستحصال موافقة تشييد م  شركة نفط البصرة  خصوص خزان اتطال  شركة املشاريع النفطية 

  cاالطفاسن
الطرق 

 واملعا ر 
 غير منفذة لراية االن

اال نية 
 والخدمات

 لم يتم مسم موقف شبكة املجار  وميال االسالة

 
 turbo-generatorانجاز مشروع محطة الكهر اس  تلكع  2
  ضـــــم  مشـــــروع رشـــــركة املشـــــاريع النفطيـــــة  توجيـــــه وزا  عهـــــدةاملشـــــروع  -

ــــي  شــــركة نفــــط البصــــرةمســــتو شــــاريع وشــــركة امل دع الفــــاو وال يوجــــد عقــــد  
 .النفطية

ــــركة  - ــــد ش ــــل ال ــــة العم ــــة  امال ــــاريع النفطي ــــركة املش ــــمل ش ــــة  roscoقام العراقي
منـــذ فتــــرة طويلــــة ولـــم تســــتطيع شـــركة املشــــاريع النفطيــــة  واملشـــروع متلكــــا

 انجازل لراية االن.
يـــر الـــد الفـــاو وتـــم اعـــداد مناقصـــة لشـــراس كا ســـات  تـــم اكمـــال انبـــوب الرـــاز مـــ  الز -

 .هو ضم  التزامات شركة نفط البصرة و الذ  غاز
 الرئيسيةاملضخات التور ينية   3

والتــــ   turbine pumpsانجــــاز مشــــروع نصــــ  املضــــخات التور ينيــــة الرئيســــية  تلكــــع
اليـــة ملتقريـــر ديـــوان الرقا ـــة امـــا أشـــار اليـــه مســـ  ونـــة  ظـــروف غيـــر ممئمـــة الزالـــمل مخزو
ـــــــاد  ـــــــاو  2018 6 24  يف 12982ناملـــــــرقم  االتح ـــــــاص  مشـــــــروع مســـــــتودع الف و الخ

ىلع اقــــل تقــــدير  2022  عــــارهــــذل املضــــخات يف توقــــع ان تنصــــ  مــــ  املو طــــ  النف
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ــــدا  وهــــو امــــر مســــتبعد الن  يف الوقــــمل الحــــال يف مــــال ان العمــــل  نصــــبها ســــوف يب
لـــم يحـــال الـــد  شـــهر 12 والـــذ  يحتـــاج الـــدلهـــذل املضـــخات نصـــ  االساســـات أعمـــال 

 لراية االن. جنجازلشركة 
 املضخات املساعدة  4
 booster punpsانجـــــاز مشـــــروع نصـــــ  وتشـــــريل املضـــــخات املســـــاعدة  تلكـــــع •

صـــحيحة غيـــر  اجضـــافة الـــد عـــدر عمـــل املضـــخات التـــ  تـــم أنجازهـــا  صـــورة 
ـــة  ـــروف التشـــريلية املطلو  ـــق الظ ـــم تحق ـــن ل ـــاس تصـــميمية مي ـــود أخط ـــة وج نتيج

ـــو ـــم تح ـــد ت ـــاع يوق ـــر ارتف ـــمل تريي ـــ  خ ـــخات م ـــذل املض ـــ  له ـــة النص ر يف عملي
ــــدوران لهــــذل  ــــم نصــــ   هــــا هــــذل املضــــخات وترييــــر محــــاور ال العمــــق التــــ  ت

 املضخات أال انه لم تحقق الظروف التشريلية أيضا 
ـــ • ـــة لتش ـــاريع النفطي ـــركة املش ـــاعدة ش ـــرة مس ـــط البص ـــركة نف ـــمل ش ـــدر ماول ريل ام

طيع شــــركة املشـــــاريع تـــــوفير ت  لكـــــ  لــــم تســـــاملضــــخات املحـــــورل نكتجر ــــة
 ولراية االن. 2018 3 1منذ   (plcمنظومة السيطرة 

 خزانات مستودع الفاو  5
ـــدد  • ـــات ع ـــييد الخزان ـــروع تش ـــاز مش ـــو انج ـــل  16تلك ـــزان للعم ـــدخل أ  خ ـــم ي ـــن ل مي

 . صورل واقعية لراية االن
ــــة االن  ســــب  وجــــود • ــــات لراي ــــتم اســــتمر الخزان ــــم ي ــــ  النقوصــــات  ل ــــد م العدي

ـــل ـــات  العم ـــذل الخزان ـــذ له ـــوهات كال املنف ـــات وتش ـــال منظوم ـــدر اكتم ـــيطرة ع الس
ــــات و ــــريل الخزان ــــة ىلع تش ــــ  الخارجي ــــة واالنا ي ــــة والداخلي ــــات الخارجي املنظوم

 االضــــافة الــــد وعــــزل الحمايــــة الخارجيــــة وطــــمس الخزانــــات مــــ  الخــــارج والــــداخل 
ــــ خطــــاس اال ــــة  طــــور معا التصــــميمية الت ــــمل شــــركة املشــــاريع النفطي جتهــــا لالزال

ــــا ــــا الخزان ــــد ان  ع ــــف والطــــمس  االضــــافة ال ــــة التنظي ــــ  ت  مرمل ــــ  تتطل والت
 شهورا.

 ملستودع الفاوناملقترل  شاريةموقف مشروع الدراسة االست  6
ـــــذا املشـــــروع ال ـــــركة يتضـــــم  ه ـــــع ش ـــــد م ـــــاس  toyoتعاق ـــــة االخط االستشـــــارية لدراس

يف املســــتودع  واملشــــاكل التصــــميمية  عقــــود شــــركة املشــــاريع واملشــــاكل التشــــريلية
ـــاز  و ـــد وضـــع خطـــة واضـــحة ل نج ـــن ســـيعد  هـــذا االجـــراس ال جعطـــاس طـــرق معالجتهـــا مي

ســــنة تقريبــــا علمــــا ان الدراســــة ســــتتم  20املشــــروع  ــــدال مــــ   قــــاسل دون خطــــة منــــذ 
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ــــور ــــركة  حض ــــار  ش ــــت  الع ــــ  املف ــــة ومكت ــــاريع النفطي ــــركةواملش ــــرة   ش ــــط البص نف
الوثــــائق القياســــية ومســــ    اعــــداد راالوليــــة ميــــن يجــــ ماليــــا يف مرملتــــهاملشــــروع و

ــــات  ــــمل التعليم ــــات اع ــــاكل واملعوق ــــل املش ــــدف م ــــرل و ه ــــط البص ــــركة نف ــــمل ش قام
   هذا الصدد.  استحصال املوافقات االصولية

 
 املال  والتحاس  امللكية نقل نظار -  

ــــة ىلع االطــــمع  عــــد ــــدائرة البصــــرة نفــــط شــــركة اجا  ــــة وال ــــة  خصــــوص الفني  منظوم
ـــدادات ـــة الع ـــة  الخاص ـــخ منظوم ـــزن الض ـــنفط والخ ـــار لل ـــاز الخ ـــركة والر ـــط لش ـــرة نف  البص

ـــــن ـــــمل مي ـــــدائرة  ين ـــــة ال ـــــا يف الفني ـــــبة ان   2018 8 13 يف  7544ن كتا ه ـــــاز نس  االنج
ــــة ــــة  خصــــوص البصــــرة نفــــط لشــــركة املتحقق ــــنفط عــــدادات منظوم   لرــــمل الخــــار ال

ـــا  %  100ن ـــوص ام ـــة  خص ـــدادات منظوم ـــاز ع ـــار الر ـــان الخ ـــبة ف ـــاز نس ـــ االنج     %70ن مل لر
  FMCن شــــركة قبــــل مــــ  املجهــــزة العــــدادات منظومــــات يرولتحــــ طلبيــــة هنــــا  ان علمــــ)
 . البصرة نفط شركة قبل م  االنجاز قيد فانها املتبقية للمنافذ

 الراز عداداتأوال: 
ـــ  العـــدادات عـــدد ـــم الت  نفـــط شـــركة قامـــمل عـــداد  29ن هـــ   FMCن شـــركة مـــ  شـــرائها ت

 الجنــــو   الرمليــــة مقلــــ  تخــــ  والتــــ   9ن تيناسســــ ا العــــدادات جميــــع  نصــــ  البصــــرة
ـــم ميـــن والشـــمال   ـــك تاريخـــه لرايـــة نصـــبهما يـــتم ل  طلـــ  ىلع  نـــاًس موقعهـــا لتريـــر وذل

 هـــذل  ـــان  FMCن املصـــنعة الشـــركة  ينـــمل التريـــر هـــذا ونتيجـــة.  الجنـــوب غـــاز شـــركة
 منـــــاطق اساســـــ) هــــ  والتـــــ  املقترمــــة املواقـــــع يف نصــــبها يمكـــــ  ال املنظومــــات

 يف اخـــــتمف لوجـــــود وذلـــــك واملعـــــايرة القيـــــاس نظـــــار  موجـــــ  املـــــال   ســـــللتحا
 عـــــدر يجعـــــل ممـــــا الهيدروكا ونيـــــة واملـــــواد املـــــاس ىلع المتوائـــــه الرـــــاز مواصـــــفات
ــــممية ــــات ص ــــ  املنظوم ــــع يف للنص ــــة املواق ــــر فوا املقترم ــــ  ت ــــات  9ن نص  منظوم
 تـــابك يف ماجـــاس مســـ  التحـــوير  عمليـــة اجـــراس  عـــد الكـــبة محطـــات  عـــد متكاملـــة

ــــرقم ن ــــة امل ــــدائرة الفني ــــاب  2013 8 20يف   5348ال ــــركةوكت ــــط ش ــــوب نف ــــرقم الجن  امل
ــــ  40420ن ــــن   2013 6 23  ـف ــــلمل مي ــــة مص ــــوزير موافق ــــنفط ال ــــاب ىلع ال ــــدائرة كت  ال

ـــــة ـــــدد ذ  الفني ـــــ  5348ن الع ـــــة ىلع 2013 8 20  ـف ـــــوير عملي ـــــور وان التح ـــــركة تق  ش
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 شــــركة  حضــــور  FMCن املصــــنعة ةالشــــرك مــــع  التعــــاون  البصــــرة نفــــطن الجنــــوب نفــــط
 .الفنية والدائرة العار املفت  ومكت  الجنوب غاز

ــــن ــــم مي ــــد ت ــــدة عق ــــات ع ــــع اجتماع ــــركة م ــــنعة الش ــــرة املص  يف2014 1   15-12ن للفت
ـــطنبول ـــور اس ـــ   حض ـــركة مميل ـــط ش ـــرة نف ـــاز البص ـــوب وغ ـــ  الجن ـــت  ومكت ـــار املف  الع

ـــدائرة ـــر الفنيـــة وال ـــ  يف االستشـــار  والخبي ـــا وكيـــل مكت ـــفية لشـــعون وزارةل  وكانـــمل التص
 . منها وتوصيات مممظات عدة هنالك

ــــل التشــــريلية املواصــــفات كافــــة اعطــــاس ــــة والتحالي  يف الخــــار  الرــــاز الخاصــــة املختبري
 التعـــديمت اجـــراس يف املصـــنعة الشـــركة قبـــل مـــ  اعتمادهـــا لرـــر  الجديـــدة املواقـــع

 القيــــاس نظــــار يطــــا ق ا مــــ املــــال  التحاســــ  واغــــرا  لتــــتمئم املطلو ــــة واالضــــافات
ـــار وكـــذلك واملعـــايرة ـــوب غـــاز شـــركة قي   تحـــدين البصـــرة غـــاز شـــركة مـــع  التنســـيق الجن

ـــات ـــة املعلوم ـــفات الخاص ـــاز  مواص ـــمل الر ـــبوع خ ـــ  اس ـــاريخ م ـــمر ت ـــركتي  اع ـــد.  الش  وق
 -:مايات  لوم 
 لنصــــ  زمنــــ  جــــدول  تحديــــد البصــــرة غــــازو الجنــــوب غــــاز شــــركة التــــزار عــــدر  1

ــــاريخ املنعقــــد االجتمــــاع محضــــر توصــــيات يف جــــاس مــــاك   عــــدادات منظومــــة   ت
 . الجنوب ونفط الجنوب وغاز الفنية دائرة ع  مميلي   حضور 2017 1 26

 تحديـــد يخـــ  فيمـــا الزمنيـــة الجـــداول  االيفـــاس يف البصـــرة غـــاز شـــركة التـــزار عـــدر  2
ـــادقة ـــع ىلع املص ـــق املواق ـــا املتف ـــ  عليه ـــة لنص ـــدادات  منظوم ـــن الع  وقـــع مي

  24-22ن للفتــــرة د ــــ  يف عقــــد اجتمــــاع محضــــر ىلع البصــــرة ازغــــ شــــركة مميــــل
 نفــــط وشــــركة الجنــــوب غــــاز شــــركة مميلــــ   حضــــور املواقــــع لتحديــــد 2015 12 

ــــوب ــــدائرة الجن ــــة وال ــــع الفني ــــركة م ــــنعة الش ــــة املص ــــدادات ملنظوم ــــ) الع  وايض
 الخاصـــة واملواصـــفات النهائيـــة املواقـــع ىلع البصـــرة غـــاز شـــركة مميلـــ  توقيـــع

 الــــوزارة وكيــــل  رئاســــة 2016 4 13  تــــاريخ عقــــد الــــذ  االجتمــــاع يف ارخــــال زا الرــــ
 ان 2017 1 26 اجتمــــاع يف البصــــرة غــــازشــــركة  مميلــــ  ي   ــــ ميــــن الرــــاز لشــــعون
  FMCن التريـــرات ادارة قبـــل مـــ  املصـــادقة قيـــد مازالـــمل عليهـــا املتفـــق املواقـــع
 . البصرة غاز شركة يف املوجودة

 الــــد الــــوزارة اضــــطرار الــــد ادر البصــــرة ازغــــو الجنــــوب غــــاز شــــركة اجــــراسات ا طــــ  3
 الــــدائرة كتــــاب اشــــار ميــــن   الــــنفط الــــد الرــــاز نســــبة  نGORن قياســــات اعتمــــاد
  ـفـــــ  8031ن العـــــدد ذ  امللكيـــــة نقـــــل وقياســـــات العـــــدادات قســـــم  الفنيـــــة
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 الرـــاز تجهيـــز منافـــذ كافـــة يف املتـــوفرة القيـــاس طـــرق اعتمـــاد الـــد 2018 8 29
 مـــال  تحاســـ  عـــداد كـــان ســـواس الجنـــوب غـــاز كةرشـــ الـــد البصـــرة نفـــط شـــركة مـــ 

 عــــدادات فيهــــا اليوجــــد التــــ  املواقــــع يف  GORن اوقياســــ  تاشــــير  اوعــــداد
 .  واملعايرة القياس لنظار مطا قة
ــــن ــــم مي ــــاد ت ــــات اعتم ــــي   GORن قياس ــــركة   ــــط ش ــــرة نف ــــاز البص ــــوب وغ  الجن

ـــ  ـــوافقت   موج ـــر م ـــنفط وزي ـــل و ال ـــوزارة وكي ـــعون ال ـــاز لش ـــذكرة ىلع الر ـــم م  قس
 مـــــ   FMCن عـــــدادات نصـــــ  لحـــــي  2017 1 12 يف  342ن العـــــدد ذ  العـــــدادات

 البصرة. نفط شركة قبل
ــــاز شــــركة اســــتمرار  4 ــــوب غ ــــازو الجن ــــري تر البصــــرة غ ــــاز مواصــــفات ي ــــات الر  و يان

  2016 9 19ن  تـــــاريخ االجتمـــــاع محضـــــر يف دهاهـــــتع رغـــــم التشـــــريلية الظـــــروف
 تـــرويج يف تـــاخر الـــد ادر ممـــا.  نهائيـــة والبيانـــات املواصـــفات تلـــك تكـــون  ـــان
ـــك ـــة تل ـــ  الطلبي ـــل م ـــركة قب ـــط ش ـــرة نف ـــمل البص ـــركة والزال ـــاز ش ـــوب غ ـــازو الجن  غ
 .  التشريلية والظروف الراز واصفاتملمستمر  يريتر يف البصرة

ـــ   5 ـــارة خـــمل م ـــة الزي ـــق امليداني ـــد  لفري ـــل ال ـــعالعم ـــدادات مواق ـــاز ع  املنصـــو ه الر
ــــي  ــــة مواصــــفات ذات انهــــا تب ــــوذج تمادهــــاعا ويمكــــ  دقيق ــــال  كنم  لنصــــ  مي

 . النفطية الشركات  قيةيف   عداداتمنظومات نقل امللكية ن
ــــ  ــــ  نوص ــــة  محس ــــ  منظوم ــــة  نص ــــة الخاص ــــات الفني ــــة املتعلق ــــداداتكاف  ع

 ماكمــــة طلبيــــة  للرــــاز يف مقلــــ  الرميلــــة الشــــمال  والجنــــو    اعتبارهــــا FMCن
قــــل ملكيــــة نالــــد منظومــــات   ــــي  الشــــركات وتحتــــاج املــــال  التحاســــ  تخــــ 

 الدقــــــة التعطــــــ   GORن نســــــبة اعتمــــــاد وأن   عاليــــــة دقــــــه ذات نعــــــدادات 
 . املطلو ة

 : الخار النفط عداداتثانيا: 
ــــاس العــــدادات مواقــــف ىلع االطــــمع  عــــد ــــارة واثن ــــة الزي  البصــــرة نفــــط لشــــركة امليداني

 -: مايات  لنا تبي 
 عــــدادات اهــــعلي منصــــوب الــــداخل  والتحاســــ  املــــال  التحاســــ  منافــــذ جميــــع ان

 -: التالية املنافذ  استيناس معاييرل شهادات وتحمل
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  TURBINEن نـــــوع  3ن عـــــدد  ZR1ن مســـــتودع لعـــــدادات املعـــــايرل شـــــهادة انتهـــــاس  1
 البصــــرة ملصــــفد واملجهــــزة 2016 4 30 يف معــــايرة تــــاريخ اخــــر كانــــمل ميــــن

 .ية اعداد هذا التقريراولر   مال  تحاس ن
 معــــايرل شــــهادة  2ن عــــدد  اللحــــيةن عقــــمو تدللعــــدا معــــايرل شــــهادة توجــــد ال  2

 واملجهـــــــزة  ULTRASONICن نـــــــوع  داخلـــــــ  تحاســـــــ ن 2011 منـــــــذ ةيمصـــــــنع
 .شركة نفط البصرةل العائدة النفطية للمستودعات

ــــد ال  3 ــــدادات توج ــــو ه ع ــــل يف منص ــــة مق ــــا  اليمام ــــ  هن ــــة  ولك ــــدمنظوم  قي
 .داخل ال تحاس تستخدر لل سوف   ULTRASONICن نوع  2ن عدد النص 

ــــدة  4 ــــايرل مع ــــوع املع ــــدد  COMPACT PROVERن ن ــــل  2ن ع ــــهادة التحم ــــايرة ش  مع
ــــا ــــ  له ــــهادة  ولك ــــايرلش ــــنع مع ــــودة  ةيمص ــــع يفاملوج ــــرة موق ــــ  البص  الحقل

 . ZR1+PS1ن   ستودعمل
 التــــراخي  وتجهيـــز  اســـتمر الخاصــــة املعـــايرل ومعـــدات عــــدادات يخـــ  فيمـــا امـــا      

 -: البترولية
ـــــوع عـــــدادات • ـــــل ويف املوجـــــود  14ن عـــــدد   ULTRASONICن ن ـــــر مق ـــــن الز ي  مي

 . 2016 شبا  يف اله معايرل اخر كانمل
  وعـــــدادات مقـــــل الرميلـــــة 16ن الجنـــــو   ةيلـــــالرم مقـــــل يف العـــــدادات عيـــــجم •

كونهــــا  معــــايرل اعــــادة الــــد تحتــــاج  ULTRASONICن نــــوع  16ن العــــدد  14الشــــمال  ن
 .منتهية الصممية

 :  جالستراتي الخط ىلع املستهلكي  منافذثاليا: 
ناملصــــايف ومحطــــات انتــــاج  املســــتهلكي   منافــــذ الخاصــــة اآلليــــات ىلع االطــــمع  عــــد

ــــــاس   ــــــ  االســــــتراتيج طـالخــــــ ىلعالكهر  ــــــ ىلع دةـواملستن ــــــ رـاالم ــــــ وزار ـال  مـاملرق
 القيــــــاس ملنظومــــــات متا عــــــة لجنــــــة  تشــــــكيل والخــــــاص 2015 10 15 يف  34009ن

 عــــار منــــذ امليدانيــــة يــــاراتزال محاضــــر وكــــذلك االســــتراتيج  الخــــط مــــ  للمســــتهلكي 
 اضــــافة اعــــمل املــــذكور الــــوزار  لممــــر املســــتفيدة امليدانيــــة الزيــــارات الــــد وصــــواًل 2012

ـــــــد ـــــــ  رقي ال ـــــــدائرة ت ـــــــة ال ـــــــدد ذ  الفني  2017 11 3و 2017 10 4 يف  7626و6604ن الع
 -: تبي  التوال  ىلع
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 لنظـــــار مســـــتوفية غيـــــر املســـــتهلكي  مواقـــــع يف القيـــــاس منظومـــــات اغلـــــ   1
ــــالق ــــوطن  اسي ــــا وهــــذا ال ــــم م ــــدل ت ــــارات محاضــــر  موجــــ  تاكي ــــة الزي  امليداني

 قبــــل مــــ  املشــــتركة املطا قــــة محاضــــر يفو املســــتهلكي  قبــــل مــــ  املنفــــذة
أتخـــاذ أ   دون ولكـــ  االنا يـــ  خطـــو  شـــركة مـــع البصـــرة نفـــط شـــركة مميلـــ 

ـــتهلكي  ـــل املس ـــ  قب ـــدد م ـــذا الص ـــراس  ه ـــر اج ـــذ  االم ـــد ادر ال ـــاف ال ـــ ايق  الـاعم
 كمـــا األنا يـــ  خطـــو  شـــركة مـــع 2017 8 1  ـمـــ ارحـاعتبـــ ةـالشهريـــ اتـقـــاملطا 

 . 2017 10 26 يف   80413ن العدد ذ  البصرة نفط شركة كتاب يف جاس
ــــدائرة قيــــار  2  يف  6708ن املــــرقم  كتا هــــا البصــــرة نفــــط شــــركة  ــــاعمر الفنيــــة ال

ـــــدر 2016 11 13 ـــــات استحصـــــال  ع ـــــادىلع مقتـــــرمهم  ا املوافق  منظومـــــة عتم
 املــــال  التحاســــ  ألغــــرا  ج االســــتراتي لخــــطاملرــــذ  ل  PS1نمســــتودع  داتاعــــد

 .النفطية االنا ي  خطو  شركة مع
 مقــــول مــــ  املســــتلمة كميــــات  ــــي  شــــهري) تظهــــر مقيقيــــة فروقــــات تومــــد  3

 نفـــط شـــركة وتـــوعز وخارجيـــ) داخليـــ) املصـــروفة والكميـــات البصـــرة نفـــط شـــركة
 املســــتهلكي  مواقــــع يف قيــــاسلا منظومــــات اســــتيفاس عــــدر الــــد ذلــــك البصــــرة

ــــداخليي   ــــ ال ــــط م ــــتراتيج الخ ــــار  االس ــــاس لنظ ــــوطن  القي ــــون ال ــــة ان لك  كاف
ـــات ـــنفط كمي ـــتلمة ال ـــ  املس ـــو م ـــة لالحق ـــونت النفطي ـــق ك ـــدادات وف ـــة ع  متكامل

 للــــنفط  النســــبة وكــــذلك  ثالــــن طــــرف  اشــــرافو العامليــــة للمعــــايير ومســــتوفية
 . النفطية نلاملوا عبر خارج) املصدر

  مســــتندات البصــــرة نفــــط شــــركة  تزويــــد االنا يــــ  خطــــو  شــــركة قيــــار عــــدر  4
 الخــــــط املســــــتهلكي  مواقــــــع لكافــــــة االســــــتمر وتقــــــارير الكميــــــات قيــــــاس

ـــتراتيج  ـــ) االس ـــه علم ـــتم ان ـــد ي ـــركة تزوي ـــط ش ـــرة نف ـــاب البص ـــم  كت ـــات يض  الكمي
 تلــــك لحســــاب أوليــــات ا   ــــدون املواقــــع لكــــل املســــتلمة الكليــــة الشــــهرية
ــــات ــــا مســــ  الكمي ــــاب يف جــــاس م   يف  80413ن املــــرقم البصــــرة نفــــط شــــركة كت

26 10 2017  
ـــــع  5 ـــــات جمي ـــــة العـــــدادات منظوم ـــــز الداخل ـــــل مي ـــــع يف واملنصـــــو ة العم  موق

ـــتهلكي  ـــط انبـــوب مـــ  الخـــار للـــنفط املس  مـــ  معايرتهـــا يـــتم االســـتراتيج  الخ
 MOBILEن نـــوع معـــايرة جهـــاز  واســـطة النفطيـــة االنا يـــ  خطـــو  شـــركة قبـــل

COMPACT PROVER   ـــــــو ـــــــة ةيمصـــــــنع معـــــــايرة شـــــــهادة ىلع يحت  منتهي
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ــــ)   الصــــممية ــــو  شــــركة ان علم ــــ  خط ــــة االنا ي ــــادة صــــدد  النفطي ــــة اع  عملي
ـــل مـــ  املـــذكورة املعـــايرة معـــدة معـــايرة ـــن فـــام  قب ـــة  ثال ـــك لراي ـــم ينجـــز ذل ول
 .تاريخه

 زت وسال    زج
ــــرغم مــــ  وضــــع خطــــة خمســــية  -1 ــــرة نىلع ال ــــر مصــــادق ع   2018-2014للفت يهــــا   لنغي

تطــــوير منظومــــة الخــــزن والضــــخ والنقــــل للــــنفط الخــــار والرــــاز لشــــركة نفــــط تتضــــم  
ــــذ   ــــذ الخطــــط  الشــــكل ال ــــاب التخطــــيط الســــليم يف تنفي ــــا غي ــــا المظن البصــــرة اال انن

انتــــاج الــــنفط الخــــار والرــــاز للحقــــول النفطيــــة التــــ   تيــــتمئم ويواكــــ  تطــــور معــــدال
ـــق ا ـــدف تحقي ـــدمتها  ه ـــة ىلع خ ـــذل املنظوم ـــل ه ـــزن ملتعم ـــات الخ ـــة لعملي ـــة المزم رون

 والنقــــل والتــــ  ســــتنعكة  ــــدورها ىلع اســــتيعاب زيــــادة معــــدالت انتــــاج الــــنفط الخــــار
ـــة  ـــمل ضـــم  الخطـــة الخمســـية الحالي ـــاريع الخطـــة الخمســـية اع ـــد تضـــمي  مش ـــا ادر ال مم

  .2022-2018ن
ــــنفط الخــــار لشــــركة نيف الطاقــــات الخز -2 ــــة لل ــــن صــــورة عامــــة فــــط البصــــرة ني  ال مي

ـــ  التطـــور الحاصـــل يف  توجـــد ـــذ  يواك ـــه  الشـــكل ال ـــة المزم ـــق املرون ـــة تحق ســـعات كافي
ـــدالت ا ـــ  مع ـــار م ـــنفط الخ ـــاج لل ـــالحالنت ـــات الخز ول وق ـــ  الطاق ـــة تبل ـــة الحالي ـــاربني    مايق

 .   م  الطاقات القا لة لألسترمل فعليا%66الـن
ـــة -3 ـــيانة الدوري ـــداول للص ـــود ج ـــدر وج ـــل ع ـــل وك ـــخ والنق ـــزن والض ـــة الخ ـــال  ملنظوم اعم

 . تعتبر صيانة ماكمة نتيجة لتهالك املعدات الصيانة الحالية ه  
مــــدد زمنيــــة طويلــــة   منظومــــة الخــــزن والضــــخ والنقــــلة اســــترراق املشــــاريع الخاصــــ -4

ــــد وجــــود العديــــد مــــ  االخفاقــــات يف تنفيــــذ  ــــد الخدمــــة  االضــــافة ال دون دخولهــــا ال
 هذل املشاريع.

فط الخــــار املصــــدر ومســــ  ما ينتــــه تقــــارير نارتفــــاع نســــبة املــــاس والشــــوائ  يف الــــ -5
ــــرة  ــــط البص ــــركة نف ــــة ش ــــول  هيئ ــــاج يف الحق ــــور االنت ــــب  تط ــــك  س ــــات وذل العملي

ــــة وخا ــــراخي  النفطي ــــوالت الت ــــول ج ــــول مق ــــد دخ ــــة  ع ــــاجص ــــة االنت ــــار   مرمل التج
 . املقا ل هنا  عدر وجود تطور يف الطاقات الخزنية الت  تخدر هذل الحقول

ـــات -6 ـــادة الكا س ـــدر اع ـــامل ع ـــرة نالجن ـــط البص ـــركة نف ـــل ش ـــ  قب ـــارة م ـــد وع ـــا ق)  ال ب س
ـــ ـــاس الهارث ـــول محطـــة كهر  ـــف الكا ســـات مجه ـــد انتهـــمل وان موق ـــارة ق ـــرة االع ـــ) ان فت ة علم
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ـــات ـــرة للكا س ـــط البص ـــركة نف ـــاج ش ـــ  امتي ـــالرغم م ـــه   ـــة تاريخ ـــا ان  لراي ـــيطكم علم ونح
ـــــد ن ـــــل ال ـــــات تص ـــــذل الكا س ـــــف ه ـــــفن دوالر 750000كل ـــــون ال ـــــبعمائة وخمس دوالر  س

 . للكا سة الوامدة  امريك 
عــــدر وجــــود ملــــول جذريــــة ملشــــاكل مســــتودع الفــــاو النفطــــ  ملــــدة التقــــل عــــ   -7

 ـــالرغم مــــ   ســـنة مــــ  تـــاريخ  ـــدأ املرملـــة اليانيــــة النشـــاس املســـتودع خمســـة عشـــر
 . اهميته البالرة يف الخزن والتصريف

ــــة  ىلع  -8 افــــة منافــــذ كعــــدر وجــــود معــــدات التحاســــ  املــــال  نعــــداد نقــــل امللكي
 تصريف الراز  ي  شركة نفط البصرة وشركة غاز الجنوب .

عــــدادات حطــــات الحاويــــة ىلع منظومــــة امليف جميــــع  اعمــــال املعــــايرةعــــدر اجــــراس  -9
 .النفط الخار لشركة نفط البصرة 

ـــــ  منظومـــــات القيـــــاس يف -10 ـــــنفط الخـــــار مـــــ    مواقـــــع املســـــتهلكي ان اغل لل
غيــــر مســــتوفية  ية شــــركة نفــــط البصــــرةلالخــــط االســــتراتيج  الواقــــع ضــــم  مســــع

ــــددات  ــــاس ملح ــــار القي ــــوطن  نظ ــــافة الا ال ــــدادات و ض ــــات الع ــــم منظوم ــــد ان معظ ال
 . منتهية الصمميةللمستهلكي  اجهزة املعايرة 

 سر دصوووزت

ــــة للتط -1 بيــــق ىلع املــــدر القصــــير وضــــع سياســــة واضــــحة وخطــــط دقيقــــة قا ل
كل الــــذ  يــــتمئم مــــع شــــوالطويــــل لتطــــوير منظومــــة الخــــزن والضــــخ والنقــــل  ال

تطــــور معــــدالت االنتــــاج للــــنفط الخــــار والرــــاز  هــــدف تحقيــــق املرونــــة المزمــــة 
 لعمليات الخزن والضخ والنقل.

وضـــع خطـــط واقعيـــة قا لـــة للتنفيـــذ قصـــيرة وطويلـــة االمـــد لتطـــوير الطاقـــات  -2
ــــاج  ــــة يف انت ــــادات املتوقع ــــتوع  الزي ــــذ  يس ــــكل ال ــــة  الش ــــة للمنظوم الخزني

 .النفط 
ــــة  العمــــل ىلع -3 ــــات وعمــــل صــــيانة دوري لهــــا وضــــع خطــــط للحفــــا  ىلع الخزان

او ىلع االقــــل  الشــــكل الــــذ  يحــــاف  ىلع ديمومــــة هـــــذل  ةمنتظمــــ صــــورة 
 .املنشات دون ارتفاع نسبة التهالك فيها
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ــــة  -4 ــــة دقيق ــــداول زمني ــــد ج ــــة وتحدي ــــة واملالي ــــات الفني ــــة املتعلق ــــم كاف مس
لخدمــــة و اســــرع اللمشــــاريع الريــــر منجــــزة  الشــــكل الــــذ  يضــــم  دخولهــــا الــــد 

 . وقمل ممك  يف  ل الحاجة الحالية لها لزيادة السعات الخزنية
ة عمليــــات لزيــــادة كفــــاس  األجنبيــــةاملشــــرلة للحقــــول املنتجــــة نالــــزار الشــــركات  -5

 . الرئيسيةالد املستودعات  ضخهلنفط الخار قبل ل املعالجة االولية
ـــادة مســـم موضـــوع -6 ـــارة الكا ســـات  اع ـــاس املع ـــد وزارة الكهر  ـــة ملـــال ـــ  اهمي ـــه م ا ل

 لشركة نفط البصرة .
النفطــــ  الهميتــــه البالرــــة يف ايجــــاد ملــــول جذريــــة ملشــــاكل مســــتودع الفــــاو  -7

 . زيادة سعات الطاقات الخزنية
التعجيـــــل يف ر ـــــط عـــــدادات الرـــــاز ىلع منافـــــذ التصـــــريف يف شـــــركة نفـــــط  -8

ــــوب  ــــي  الشــــركات البصــــرة وشــــركة غــــاز الجن لضــــمان دقــــة التحاســــ  املــــال   
 . النفطية

ـــــةالا -9 ـــــداول الزمني ـــــزار  الج ـــــايرة ال لت ـــــال املع ـــــة ملعم ـــــل امللكي ـــــات نق نظوم
 .  نالعدادات 

 أنظمــــة اتبــــاع  نوزارة الكهر ــــاس و وزارة الصــــناعة  املســــتهلكي  املحليــــي  إلــــزار -10
ـــاس الوط ـــة منظوماتهـــا نيـــة واخضـــالقي ـــايرة اع كاف الجـــداول  ضـــم لعمليـــات املع

  . ال مل شكل يضم  دقة التحاس  االزمنية املحددة 
 

 االطـمع .. مع التقديـــر .للتفضـل  
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