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ءق  صء مل

ـــادة )        ـــام امل ـــتنادا  المك ـــاد  املـــرقم 22اس ـــة االتح ـــة املالي ـــوان الرقاب ـــن قـــانون دي ( م
)املعــــــدل( قامــــــخ الهيئــــــة املتخصصــــــة بالرقابــــــة   الشــــــ ون  2011لســــــنة /( 31)

بــــــاجرال اعمــــــال  13/6/2018( يف 12559قم )وبموجــــــ  االمــــــر االدار  املــــــر 2النفطيــــــة/
ــــدورة  ــــفى ال ــــايف الوسط/مص ــــركة مص ــــة ش ــــك   سياس ــــدقيق التخصص ــــة والت الرقاب

( وفقــــا للمعــــايير 2017ولغايــــة  2014يف تطــــوير مواصــــفات وانــــواع الــــدهون ل عــــوام )
وامل شــــرات املعتمــــدة واســــتنادا الــــى املعلومــــات والبيانــــات املقدمــــة الينــــا بهــــذا 

ــــدينا مــــن معلومــــات تــــم تــــدوين الخصــــو  مــــن ال جهــــات ذات الع قــــة وممــــا تــــوفر ل
 مايلك.
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ء:لبذتءتع د  صءبماضا ء   قاداء-1

ء-ل شقءعملء   قادا:- 
ــــة   ــــة املتخصص ــــخ الهيئ ــــةقام ــــة/ بالرقاب ــــ ون النفطي ــــ   2  الش ــــكلة بموج واملش

 -لتدقيق ملوضوع التقويم وكما يلك:ا ةاالمر االدار  اع ه بتحديد عين
ــــدورة  - ــــركة مصــــايف الوسط/مصــــفى ال ــــتفيدة مــــن عمليــــة  كونهــــا الجهــــةش املس

 تطوير مواصفات وانواع الدهون وقد شمل نطاق عملنا مايلك.
 هيئة الدهون •
 الهندسية / قسم الدراسات والتخطيط واملتابعة. والهيئة الفنية  •
 املشتقات الخفيفةهيئة  •
 هيئة الطاقة •
 تدقيقال •
 الحسابات •
 
 شركة توزيع املنتجات النفطية. - 

 هيئة التوزيع •

  ووووو  اءيف روووووشيفءيفووووو  صء  وووووش ء  اةط/  ووووو  ءء-بءء
ء:   يف ت

ـــنفط ضـــمن الق ـــم منشـــ ت وزارة ال ـــدورة مـــن اه ـــر مصـــفى ال ـــيعتب ع التحـــويلك ميـــ  اط
هــــدف تجــــات النفطيــــة يف املنطقــــة الوســــطى وييعتبــــر العمــــود الفقــــر  لتــــوفير املن

ــــناملصــــف ــــر ال ــــى تكري ــــة ويمــــار  املصــــفى ى ال ــــوفير املنتجــــات النفطي فط الخــــام لت
 -التالية:لتحقيق اهداف االنشطة 

 ره.ياست م وخزن النفط الخام لغرض تكر -
 التكرير وانتاج املنتجات النفطية بانواعها. ومداتتشغيل  -
 ادارة وتنفيذ جميع االعمال الفنية والخدمية بما يدعم انشطة الشركة. -

ء: شك صء اضا ء   قاداء-ءجوءءءءء
اظهـــرت نتـــائج الدراســـة االوليـــة التـــك قـــام بهـــا فريـــق العمـــل خـــ ل التخطـــيط          

ــــــدورة يف تطــــــوير لسياســــــة شــــــركة مصــــــايف الوس  الســــــتراتيجك    ط/مصــــــفى ال
ــــية  ــــكلة رئيس ــــود مش ــــدهون وج ــــواع ال ــــفات وان ــــةمواص ــــ متمثل ــــدات ـ ب ــــادم الوم )تق

 االنتاجية الخاصة بالدهون(
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 :املشكلة االجتماعية         
ــــدهون وقــــدم  لومــــداتضــــعج االجــــرالات الخاصــــة بتطــــوير الطاقــــات االنتاجيــــة           ال
ــــة ــــدم  التقني ــــات وع ــــ  املنتج ــــرال تل ــــال   ش ــــة االقب ــــالك قل ــــا وبالت ــــول به املعم

 منافستها بالسوق.
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ء: نرج صءعملء   قاداء-2

ق العمــــل وخــــ ل بهــــدف الوقــــوف   اســــباب املشــــكلة الرئيســــية قــــام فريــــ      
 -الفعلك  لعملية التقويم بما يلك: مهمه التخطيط 

ءتح  لء ملخشط ءذ هء    صءبشملشك صء   ئ س صءء- 
ـــــة الخاصـــــة  ـــــادم الومـــــدات االنتاجي ـــــدهون(   ضـــــول مصـــــفوفة املخـــــاطر  ) تق بال

ـــــم ـــــق رق ـــــة املرتبطـــــة باملشـــــكلة 1)املرف ـــــد املشـــــكله الفرعي ـــــة( وتحدي  واملدرج
 -:ادناه
 صفات الدهون املنتجة.موا قلةاوال : 
 الصيانة السنوية. دكثرة التوقفات للومدات االنتاجية وزيادة مد ثانيا:
 عن اغل  منتجات الدهون. املستهلكينعزوف  ثالثا:
 املشاريع التطويرية املنفذة. قلةرابعا: 

   ر اء نء   قادا:ء-ب
 

 /ق شــــركة مصــــايف الوســــط يــــان الهــــدف مــــن التقــــويم هــــو التحقــــق مــــن مــــد  تطب
ـــباب  ـــد االس ـــدهون وتحدي ـــوير صـــناعة ال ـــدورة لخطـــة تط ـــاتمصـــفى ال ـــد  واملعوق ـــك ق الت

ومــا هــك اهــم االجــرالات التــك مــن الواجــ  القيــام بهــا  الصــناعة عــدم تطــوير هــذه تــ ثر
 .اتوبالتالك تطوير املواصفات الخاصة باملنتج التطوير عمله

ءء ةئ هء    ق ق:ء-جوء
 

زمـــة لومـــدات الـــدهون  اب التـــك اخـــرت اجـــرال التطـــويرات الاالســـب :الســـ ال االول           
 ؟ عاملياباملواصفات  الحديثة وبما يت ئم مع التطور الحاصل 

ـــانك            ـــادة : الســـ ال الث ـــة وزي ـــرة التوقفـــات للومـــدات االنتاجي    الصـــيانة  مـــدداســـباب كث
 ؟ االضطرارية

 عن انواع كثيرة من املنتجات ؟ عزوف املستهلكين اسباب  :ل الس ال الثا           
ــــع:             ــــ ال الراب ــــتثمار الس ــــل االس ــــدم تفعي ــــة وع ــــاريع التطويري ــــة املش ــــباب قل اس

الخــــارجك للمســـــاهمة يف تقليـــــل التكـــــاليج املاديـــــة التـــــك قـــــد 
بعمليـــات التطـــوير بصـــورة منفـــردة  تتحملهـــا الشـــركة جـــرال قيامهـــا

 ؟
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ء: عشد  ء    ق قء-سءءءءء
 

 . 2013ديوان الرقابة املالية االتحاد  لسنة/ منيل السياسات الصادر دلاوال:   
 النظام الداخلك لشركة مصايف الوسط . ثانيا:  
 الخطط املعتمدة من قبل وزارة النفط وشركة مصايف الوسط . ثالثا:   
 التقارير السنوية الصادرة من شركة مصايف الوسط . رابعا:  
 ات االستثمارية لسنوات التقويم .املوازن خامسا:  
 املعايير املعتمدة يف هذا النشاط . سادسا:  
 تقارير ديوان الرقابة املالية االتحاد  . سابعا:  
 ثامنا : االستبيان الذ  يخص هذا النشاط .  

ء:ل شئجءعم  صء   قاداء-3
تـــاج و املـــادة الرئيســـية ( املرملـــة االولـــى مـــن االنbase oilتعـــد الزيـــوت االســـا  )  -أ    

ـــــدهون )بعـــــد مزجهـــــا بامل ـــــافات  املســـــتخدمة يف انتـــــاج جميـــــع منتجـــــات ال
(additives وتعتبــــر جودتهــــا عامــــل اساســــك يف جــــودة تلــــ  املنتجــــات وقــــد )

تطــــورت صــــناعة الــــدهون كثيــــرا خــــ ل الفتــــرة املاضــــية بمــــا يــــت ئم مــــع تطــــور 
ــــع املجــــاالت وتصــــنج ــــوت االســــا  املكــــائن واملعــــدات املســــتخدمة يف جمي  الزي

( الـــــى مجموعـــــات مســـــ  American petroleum institute (API)وفــــق معيـــــار )
( مــــن االقــــل group3 ,group2, group1وهــــك ) وومــــداتهاانتاجهــــا  قجودتهــــا وطــــر

ـــر. ـــى االكث ـــة ال ـــوت االســـا  املنتجـــة  جـــودة ومداث ـــر الزي ومـــدات مصـــفى  مـــنوتعتب
وترجــــع  جــــودة بــــين انــــواع الــــدهون االســــا  االقــــل   (group1الــــدورة تقــــع ضــــمن )
 -ايلك:اسباب ذل  الى م

ــــدم  اوال:            ــــاق ــــد    التكنولوجي ــــك تعتم ــــاج والت ــــتخدمة يف االنت ــــفية املس التص
االســـــــا   الزيـــــــوت (   العكـــــــ  مـــــــنsolvent refinery)  املـــــــذيباتب

الهدرجـــة قـــة ( والتـــك هـــك اكثـــر تطـــور وتنـــتج بطريgroup3ضـــمن ) ةاملنتجـــ
والتـــــك تتميـــــز بثباتيـــــة عاليـــــة ضـــــد  (sever hydro processingالفائقـــــة )
( ممــــــا يجعلهــــــا تحــــــاف    مواصــــــفاتها oxidation stabilityاالكســــــدة )

ـــ ـــل لزوج ـــذل  ذات معام ـــول وك ـــرة اط ـــا viscosity index) ةلفت ـــا يجمع ـــر مم (اكب
ــــالك ي ــــرة اطــــول والجــــدول الت ــــال العمــــل لفت ــــين تحــــاف    لزوجتهــــا اثن ب

 مقارنة بين مجاميع زيوت االسا  من مي  املواصفات وطرق االنتاج.
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 طريقة االنتاج الكربيت حمتوى معامل اللزوجة التشبع % aplتصنيف 
Group1 90%> 90>80< 0.03%< Solvent refinery 

Group2 90%< 90>80< 0.03%> Hydro processing 

Group3 90%< 120< 0.03%> sever hydro processing 

( group1وي مـــ  مـــن الجـــدول اعــــ ه بـــان الزيـــوت االســــا  والتـــك تقـــع ضــــمن )          
ـــتج ـــاقك  يف املن ـــور مـــن ب ـــل كفـــالة وتط ـــفى الـــدورة اق  التصـــنيفاتومـــدات مص

ـــر م ئمـــة للتطـــور الحاصـــل  ـــدهون والشـــحوم املنتجـــة غي ـــذ  يجعـــل مـــن ال االمـــر ال
ــــيارا ــــانع والس ــــا يف املص ــــتخدمة مالي ــــدات املس ــــائن واملع ــــالك يف املك ت وبالت

 . ةستوردامل للدهونمنافسته  عدم
ــــا: ــــون ثاني ــــة يف املصــــفى )ده ــــة الث ث ــــدم الخطــــوط االنتاجي ــــون 1ق ــــون 2وده  (3وده

  التـــــوالك (1977و1967و1957ميـــــ  تـــــم انشـــــال تلـــــ  الخطـــــوط يف االعـــــوام )
ات طويلــــه وقــــد وتعــــانك معظــــم هــــذه الخطــــوط مــــن توقفــــات متكــــررة ولفتــــر

( والجــــدول التــــالك يبــــين 2017-2014ل عــــوام )(  %61بلغــــخ نســــبة التوقفــــات ) 
 -: تل  التوقفات

ــــاد الســــنة التشــــغيلية )             ــــم اعتم ــــد ت ــــرة الصــــيانة 350وق ــــد طــــرن فت ــــوم بع ( ي
ـــــنوية ا  ان مجمـــــوع فتـــــرة  ( بلغـــــخ 2017-2014االشـــــتغال القياســـــية للســـــنوات )الس

جــــع وتر ومــــدة( يــــوم تعتمــــد كاســــا  يف امتســــاب نســــبة التوقفــــات لكــــل 1400)
 -اسباب تل  التوقفات الى مايلك:

ـــدهون م .1 ـــدات ال ـــع وم ـــادم جمي ـــا اد  اتق ـــطراريم ـــيانة االض ـــرات الص ـــادة فت ـــى زي ة ل
ـــ  ) ـــن ذل ـــة ع ـــات الناجم ـــبة التوقف ـــخ نس ـــ  بلغ ـــا مي ـــوع ( %48وتكراره ـــن مجم م

 .التدقيقالتوقفات الكلية خ ل سنوات 
امـــت ل الخزانـــات الخاصـــة بمنتجـــات الـــدهون بســـب  قلـــة الســـحوبات مـــن قبـــل  .2

ـــن  ـــة ع ـــات الناجم ـــبة التوقف ـــخ نس ـــ  بلغ ـــة مي ـــات النفطي ـــع املنتج ـــركة توزي ش
 ( خ ل سنوات التدقيق.%22امت ل الخزانات )

 
 الوحدات

 3دهون  2دهون  1دهون 
عدد اايم 
 التوقفات

نسبة 
 التوقفات

عدد اايم 
 التوقفات

نسبة 
 التوقفات

عدد اايم 
 التوقفات 

نسبة 
 التوقفات

 %52 731 %59 825 %44 614 التقطري الفراغي
 %57 797 %78 1088 %29 399 ازاله االسفلت
 %61 860 %83 1160 %69 968 ازاله الشمع

 %39 552 %71 989 %100 1400 استخالص املذيب
 %53 739 %53 718 / / هدرجة الدهون
 %65 914 - - - - اكسدة االسفلت
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ـــ .3 ـــى ايقافهـــا ويع ـــ د  ال ـــبع  الومـــدات ي ـــة عـــدم الحاجـــة ل ـــ  بســـب  مناقل ود ذل
ــــة  ــــة الث ث ــــوط االنتاجي ــــين الخط ــــة ب ــــة االنتاجي ــــير العملي ــــال س ــــات اثن املنتج
ـــات  ـــبة التوقف ـــخ نس ـــ  بلغ ـــا مي ـــة محلي ـــاج املطلوب ـــات االنت ـــد كمي ـــب  تحدي بس

 وات التدقيق.خ ل سن( %14الناتجة عن ذل  موالك )
نقــــص املــــواد املغذيــــة لــــبع  الومــــدات كمــــا يف توقفــــات ومــــدات التقطيــــر  .4
(واملجهـــــز مـــــن هيئـــــة RCاملختـــــزل )بســـــب  قلـــــة تجهيـــــز الخـــــام  لفراغـــــكا

املشـــــتقات الخفيفـــــة وكـــــذل  توقفـــــات ومـــــدة ازالـــــة الشـــــمع بســـــب  قلـــــة 
ـــات  ـــبة التوقف ـــ  بلغـــخ نس ـــفلخ مي ـــن ومـــدة االس ـــز م ـــخ املجه  الناتجـــةالرافني

 ( من مجموع التوقفات الكلية لسنوات التدقيق.%9عن ذل  )
ـــــدات  .5 ـــــزة للوم ـــــدمات املجه ـــــص الخ ـــــدروجين نق ـــــزكالهي ـــــة  املجه ـــــن هيئ م

هيئـــة الطاقـــة يـــ د  الـــى توقفـــات املشـــتقات الخفيفـــة والبخـــار املجهـــز مـــن 
ــــداتيف و ــــدهون م ــــ ال ــــد ب ــــاتـوق ــــبة التوقف ــــن لغخ نس ــــة ع ــــن %7) الناتج ( م

ــــدقيق. ــــات ولســــنوات الت ــــوع التوقف ــــررة  مجم ــــرة واملتك ــــات الكثي ــــذه التوقف ان ه
ــــول دو ــــتمرة تح ــــاكل مس ــــود مش ــــى وج ــــون ال ــــير وبوض ــــدات تش ــــتغال وم ن اش

 الدهون بصورة مستمرة.
يف  والتــــك تــــم انشــــائهانتيجــــة لقــــدم ومــــدات الــــدهون يف مصــــفى الــــدورة  -ب 

(   3والـــــــدهون  2والـــــــدهون  1( لومـــــــدات )الـــــــدهون 1977و1967و1957)      االعـــــــوام 
التــــوالك مـــــدثخ مجموعـــــة مــــن املشـــــاكل يف مرامـــــل االنتــــاج اثـــــرت   نوعيـــــة 

تلخــــيص تلــــ  املشــــاكل بمــــا ل يف هــــذه الومــــدات ويمكــــن وكميــــة واســــتمرارية العمــــ
 -يلك:
 مشاكل الخزانات. -اوال:
ــــول  .1 ــــدرانها ومص ــــقوفها وج ــــل س ــــات وتاك ــــد الخزان ــــومات يف قواع ــــدوو ن  م

 بالخزانات. ةالخاص االممالداخلك يف ملفات   ن ون 
ــــرال  .2 ــــن اج ــــه م ــــا يتطلب ــــا  املســــتويات وم ــــرات قي ــــل م ش ــــام عم ــــدم انتظ ع

ـــــدقيق املـــــوقعك ملط ـــــع املســـــتو  الت ـــــات م ـــــرالة امل شـــــرات للخزان ـــــة ق ابق
 الفعلك للمنتج.

ـــ .3 ـــوفر منظوم ـــدم ت ـــًع ـــات وخصوص ـــن الخزان ـــاذج م ـــذ النم ـــة  ة اخ ـــات الثقيل املنتوج
ــــر الفراغــــك-الســــيال االســــفلخ) ــــى مــــدوو ســــتاالك-التقطي ــــ د  ال ــــا ي راكخ( مم

ــــرال  ــــرض اج ــــاذج لغ ــــذ النم ــــال اخ ــــات اثن ــــة بالخزان ــــاطق املحيط ــــوو يف املن تل
 ملختبرية لها ومطابقتها مع املواصفات القياسية.الفحوصات ا

ـــــة ) .4 ـــــوفر منظوم ـــــك تحـــــاف    جـــــودة lg blanketعـــــدم ت ـــــات والت ( للخزان
املنتجــــات املخزونـــــة ممــــا يـــــ د  الــــى اكســـــدة هــــذه املنتوجـــــات وتقليـــــل 

 للزيوت االسا . خصوصً مواصفتها
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كثــــرة ن ــــومات بخــــار املــــال يف شــــبكة انابيــــ  الخزانــــات بســــب  عــــدم تــــوفر  .5
ـــة اا ـــار لالدوات االمتياطي ـــدر بخ ـــن ه ـــد م ـــا يزي ـــة مم ـــيانة املطلوب ـــرال الص ـــة الج  زم

 املال وبخار املال املتكثج.
ــــاجرال الفحوصــــات  .6 ــــةعــــدم وجــــود نظــــام ســــنو  للمباشــــرة ب ــــات  املوقعي للخزان

ــــتم بعــــد مــــدوو املشــــكلة )صــــيانة  ــــات ت ــــ  ان اجــــرال الصــــيانة   الخزان مي
 اضطرارية وليسخ دورية(.

 كل ومدة التقطير الفراغكمشا -ثانيا:
انخفـــاض كفـــالة املكثفـــات املائيـــة لنظـــام الفـــراب بســـب  زيـــادة الترســـبات يف  .1

ـــغيل  ـــوب لتش ـــار املطل ـــغط البخ ـــة ض ـــدم كفاي ـــ  وع ـــزم االنابي ـــات الســـخامم  نافخ
ــــه  ــــذب في ــــى مــــدوو تذب ــــ د  ال ــــالكممــــا ي ــــ ثر ســــلبا   فحوصــــات  وبالت ي

 املنتجات.
ــــه مــــن من .2 ( ممــــا اد  biometric legظومــــة الفــــراب )تاكــــل انابيــــ  الســــوائل النازل

 الى مدوو ن ومات فيها.
الســــخام يف منطقــــة الحمــــل يف افــــران ومــــدات  اتخــــنافعــــدم انتظــــام عمــــل  .3

ــــال  ــــة اثن ــــة الحراري ــــادة يف الحمول ــــدوو زي ــــى م ــــا اد  ال ــــك مم ــــر الفراغ التقطي
 عملها باالضافة الى مدوو شد مرار  يف منطقة االشعاع يف االفران.

ـــة  .4 ـــاع درج ـــرارتف ـــدات التقطي ـــران وم ـــ  اف ـــطون انابي ـــرارة س ـــك م ومـــدوو  الفراغ
 نالات فيها بسب  تجمع الترسبات الفحمية فيها.مشاكل وانح

ـــه  .5 عـــدم انتظـــام عمـــل منظومـــة مـــرق زيـــخ الوقـــود مـــع بخـــار املـــال لغـــرض تذريت
(atomizationوســــهولة ام )راقــــه بشــــكل تــــام ممــــا يــــ د  الــــى عــــدم الحصــــول ت
 .درجة الحرارة املطلوبة  
ــــادم م ــــخ .6 ــــا بســــب  تق ــــك اميان ــــر الفراغ ــــدات التقطي ــــج وم ــــدوو اتوق تها وم

 مشاكل فنية وميكانيكية فيها وعدم توفر االدوات االمتياطية االزمة لها.
ــــوفر منظومــــة معــــادالت الحــــوا .7 ــــر معــــدم ت   لنظــــام الفــــراب يف ومــــدة التقطي

ـــك ) ـــدم 1الفراغ ـــام وع ـــدات النظ ـــزة ومع ـــل يف اجه ـــدوو التاك ـــى م ـــ د  ال ـــا ي ( مم
املطلوبـــة  الكيمياويـــةنتظـــام عمـــل الومـــدة باالضـــافة الـــى قلـــة تـــوفر املـــواد ا

ـــذه ـــا يف  له ـــة كم ـــدم تشـــغيل املنظوم ـــى ع ـــ د  ال ـــتمر ي ـــة بشـــكل مس املنظوم
 (.2ومدة التقطير الفراغك)

عــــــدم مطابقـــــــة املنتجـــــــات الناتجـــــــة للومـــــــدات للواصـــــــفات القياســـــــية  .8
ـــــميمية) ـــــومات داخليـــــة يف املبـــــادالت الالتص حراريـــــة ( بســـــب  مـــــدوو ن 

 للومدات.
 -:مشاكل ومدات ازالة االسفلخ -ثالثا:
ــــه االســــفلخ ) .1 ــــك 2و1عــــدم وجــــود مســــخنة اوليــــة يف افــــران ومــــدتك ازال ( والت

ـــال  ـــل   امم ـــزتعم ـــع م ـــفلخ م ـــروبينيج االس ـــرارة ) الب ـــة م ـــن درج ـــة 40م ( درج
ـــة ـــى ) مئوي ـــة 150ال ـــة( درج ـــ   مئوي ـــدها يتطل ـــة وبع ـــة اولي ـــالكمرمل ـــزيج  امم امل
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كمرملـــة ثانيـــة ميـــ  ان عـــدم وجــــود  مئويـــة( درجـــة 250ارة )الـــى درجـــة مـــر
ــــوم  ــــة تق ــــالمســــخنة اولي ــــدريجيً بامم ــــة  املــــزيج ت ــــادة الحمول ــــى زي ــــ د  ال ي

الحراريــــة   الطــــابوق النــــار  واالنابيــــ  يف االفــــران وبالتــــالك مــــدوو مشــــاكل 
 فنية وميكانيكية فيها.

م مطابقــــة ( مــــع االســــفلخ االســــا  وعــــدD.A.Oتلــــوو منتــــوج زيــــخ االســــفلخ ) .2
للمواصـــفات القياســـية املطلوبـــة بســـب  عـــدم انتظـــام عمـــل مســـيطر مســـتو  

 الحد الفاصل لبرج التعامل.
ـــ د  .3 ـــا ي ـــ  مم ـــزم االنابي ـــبات يف م ـــادة الترس ـــات  زي ـــالة املكثف ـــاض كف ـــى انخف ال

ـــرواملائ ـــة للب ـــرو بيني ـــال الب ـــغوط وع ـــاع ض ـــدوو ارتف ـــالك م ـــا ي ـــ بينوبالت ر طمم
االمـــر الــــذ  يــــ د  الــــى عــــدم مطابقــــة  نبيالـــى تقليــــل نســــبة الخلــــط للبــــرو

 جات للمواصفات القياسية املطلوبة يف اغل  االميان .املنت
ممــــا يــــ د  الــــى مــــدوو  بينمــــدوو تاكــــل يف املكثفــــات املائيــــة للبــــرو .4

 .بينن ومات داخلية يف املكثفات مما يزيد من صرفيات سائل البرو
زة واملعـــــدات ( ل جهـــــsafety valvesاالمـــــان ) صـــــماماتعـــــدم انتظـــــام عمـــــل  .5

 بسب  ال غوط العالية.
ــــرو م ــــخاتتقــــادم م ــــخات الومــــدات  .6 ــــة واالســــفلخ االســــا  (  بين)الب والتغذي

ــــى مــــدوو  ــــ د  ال ــــة لصــــيانتها ممــــا ي ــــة االزم ــــوفر املــــواد االمتياطي وعــــدم ت
 مشاكل ميكانيكية يف الومدات وتوقفها اميانأ.

 
 مشاكل ومدات ازالة الشمع -رابعا: 
ــــ .1 ــــل املب ــــام عم ــــدم انتظ ــــرع ــــة اتدادالت )املب ( DP heat exchanger) (االنبوبي

ـــفر املئـــو   ـــى الص ـــذي  ال ـــع امل ـــدة م ـــة الوم ـــزيج تغذي ـــد م ـــوم بتبري ـــك تق والت
ـــ د   ـــدهن واملـــذي  الخـــارج مـــن املرشـــحات ممـــا ي بالتبـــادل الحـــرار  مـــع مـــزيج ال
الــــى عــــدم الحصــــول   درجــــة مــــرارة التبريــــد املطلــــوب وكــــذل  زيــــادة 

 ( ومـــــدوو ارتفـــــاع يف درجـــــةDP chillerالنبوبيـــــة )الحمولـــــة   املعـــــدات ا
ــــرو الحــــرارة ــــة   كابســــه الب ــــادة الحمول ــــذل  زي ــــوب وك ــــن الحــــد املطل بين ع

ــــمع ) ــــه الش ــــدة ازال ــــحات يف وم ــــل املرش ــــالة عم ــــاثيرة   كف ــــدم 3و2وت ( وع
ــــدوو  ــــى م ــــوت االســــا  باالضــــافة ال الحصــــول   املواصــــفات القياســــية للزي

 بردات .ن ومات داخلية داخل هذه امل
انابيــــ  املكثفــــات املائيــــة ممــــا اد  الــــى انخفــــاض  مــــزمزيــــادة التكلســــات يف  .2

ــــكفائتهــــا ومــــدوو ارتفــــاع يف ضــــغوط قســــم اســــترجاع املــــذي  ا ــــذ  ل  زم ال
 للمذي .اد  الى مدوو صرفيات اكبر 

ـــة لعـــدم  .3 ـــيانتها نتيج ـــذي  وعـــدم ص ـــخات امل ـــومات عديـــدة يف م  ـــدوو ن  م
ــــ ــــوفير االدوات االمتياطيــــة االزم ــــرفيات اكبــــر ت ــــالك مــــدوو ص ة للصــــيانة وبالت

 للمذي  وبالتالك زيادة كلج االنتاج والتشغيل .
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 تـــه( ممـــا اد  الـــى عـــدم مطابقMEK, Tolueneتذبـــذب نســـ  مـــزيج املـــذيبات ) .4
 للمواصفات املطلوبة للزيوت االسا .

ــــزمــــدوو ن ــــومات يف بخــــار املــــال  .5 ــــدتك  املجه ــــة يف وم للمســــخنات الحراري
ـــمع وبال ـــه الش ـــالك ازال ـــى ت ـــا اد  ال ـــالة التســـخين مم ـــاض كف ـــربانخف املـــذي   تس

 مع املنتجات مما يقلل من جودة املنتج ويزيد من صرفيات املذي .
انفــــ ت الســـــل  املعــــدنك لقمـــــا  املرشــــحات )الف تـــــر( ممــــا يتســـــب  يف  .6

ـــحات  ـــطة املرش ـــع قاش ـــه م ـــى امتكاك ـــذ  اد  ال ـــر ال ـــه االم ـــات في ـــدوو انتفاخ م
تــــ د  الــــى زيــــادة درجــــة شــــققات تهــــذه ال ومــــدوو تشــــققات فيــــه ميــــ  ان

 ( الدهون املنتجة وبالتالك تقليل جودتها.pour pointانسكاب )
ــــة الشــــمع ) .7 ــــدة ازال ــــران وم ــــة   اف ــــوالت مراري ــــدوو مم ــــدم 2م ــــب  ع ( بس

ـــــادة الترســـــبات الصـــــلبة   وجـــــود انظمـــــة  ـــــالك زي نافخـــــات الســـــخام وبالت
وبالتــــالك زيــــادة الحمولــــة  الجــــدران الخارجيــــة ل نابيــــ  يف منطقــــة الحمــــل

 الحرارية يف منطقة االشعاع يف الفرن.
باالضــــافة الــــى  بينوجــــود ن ــــون داخلــــك يف املكثفــــات املائيــــة لســــائل البــــرو .8

عـــدم انتظـــام عمـــل صـــمامات االمـــان ممـــا يـــ د  الـــى زيـــادة صـــرفيات ســـائل 
 . بينالبرو
ــــمع  .9 ــــة الش ــــدات ازال ــــتحكم يف وم ــــيطرة وال ــــزة الس ــــل اجه ــــام عم ــــدم انتظ ع
ـــــة املـــــال يف خـــــزان املـــــذي  الرطـــــ  خ ـــــد مســـــتو  طبق صوصـــــا يف تحدي

ومــــــدوو  (DPchiller)املــــــال الــــــى املجمــــــدات االنبوبيــــــة  تســــــربوبالتــــــالك 
ــــرالات ا ــــذ االج ــــاملين الخ ــــطر الع ــــذ  ي  ــــر ال ــــة لانســــدادات ون ــــومات االم  زم

لتوقــــج الومــــدة وفــــتو االنســــدادات وقطــــع ن ــــومات املــــذي  لغــــرض اعــــادة 
 تشغيل الومدة.

 مشاكل ومدات الهدرجة للدهون -:خامسا
ــــا   .1 ــــدهون االس ــــج ل ــــة والتجفي ــــراج التعري ــــراب الب ــــة الف ــــام منظوم ــــدم انتظ ع

ــــومي   ووجــــود  ةاملنتجــــ للــــدهوناملهدرجــــة وبالتــــالك انخفــــاض يف درجــــة ال
 .(S2H,2NOغازات ) رائحة غير مستحبة مع الدهون

ـــى انخفـــاض .2 ـــ د  ال ـــة ت ـــاع ت الهدرج ـــطو مف ـــة   س ـــبات فحمي ـــدوو ترس  م
ـــالة تحســـين  ـــونيف كف ـــا  ل ـــخ االس ـــدرج زي ـــالك  امله ـــتج وبالت ـــرق مـــدوو املن ف

ـــاعد  ـــل املس ـــاط للعام ـــادة نش ـــة اع ـــ  عملي ـــا يتطل ـــاع ت مم ـــد املف ـــغط عن ال 
ـــرةيف  ـــرة  فت ـــن الفت ـــل م ـــة اق ـــر عملي ـــين ان اخ ـــنتين( يف م ـــل س ـــميمية )ك التص

 .2015( منذ عام CoMox 471)  (2تنشيط للعامل املساعد لومدة الهدرجة )
ـــة ) .3 ـــدة الهدرج ـــرن وم ـــخام لف ـــات الس ـــل نفاخ ـــام عم ـــدم انتظ ـــادة 3ع ـــالك زي ( وبالت

ـــــه دون  ـــــرن وانخفـــــاض درجـــــة مرارت ـــــة   منطقـــــة االشـــــعاع يف الف الحمول
 الحد املطلوب.
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منظومـــة الفـــراب البـــراج  مـــنعـــدم وجـــود منظومـــة اســـترجاع للغـــازات الناتجـــة  .4
ــــدات ــــران وم ــــود يف اف ــــج لغــــرض اســــتخدامها كوق ــــة والتجفي ــــة  التعري الهدرج

ـــا  ـــو وتاثيره ـــى الج ـــازات ال ـــ  الغ ـــاو تل ـــن انبع ـــاجم م ـــوو الن ـــل التل ـــذل  لتقلي وك
 السلبك   البيئة.

 الفرفرالمشاكل ومدات استخ   املذي   -سادسا:
ومـــا يتطلبـــه مـــن االســـتمرار يف تعزيـــز  الفرفـــرالارتفـــاع كلـــج اســـتيراد مـــذي   .1

تفـــاع كلـــج االنتـــاج ات خارجيـــة ممـــا يـــ د  الـــى اريـــالخـــزين عـــن طريـــق تـــرويج طلب
 والتشغيل.

زيــــــادة تكــــــون الترســــــبات الفحميــــــة   بعــــــ  االجهــــــزة واملعــــــدات يف  .2
الومـــدات خصوصـــا االفـــران ومايرافقـــه مـــن انخفـــاض يف كفـــالة االفـــران وزيـــادة 
ـــران  ـــة ل ف ـــيانات املطلوب ـــن الص ـــر م ـــدر اكب ـــا بق ـــة عليه ـــيانة املطلوب ـــال الص اعم

 يف الومدات االخر .
ـــل ق .3 ـــام عم ـــدم انتظ ـــترجاع ع ـــم اس ـــرالس ـــع  الفرف ـــذي  م ـــرب امل ـــى تس ـــ د  ال ي

ــــــالكاملنتجــــــات  عــــــدم مطابقــــــة املنتجــــــات للمواصــــــفات القياســــــية  وبالت
 .الفرفرالاملطلوبة باالضافة الى زيادة صرفيات 

ــــرالمــــدوو ن ــــومات ملــــذي   .4 ــــن  الفرف ــــذل  م ــــة وك ــــرج التجزئ ــــن اســــفل ب م
وبالتـــالك  رال يـــ د  الـــى تســـربه الـــى منظومـــة ميـــاه التصـــريجلفرفـــم ـــخات ا

ــــة ــــاه عــــدم امكاني ــــة املي ــــة املطرومــــة الســــيطرة   كمي ــــى  امللوث النهــــر ال
عالجــــة بصــــورة املالصـــناعية    هدرة ومـــدات معالجــــة امليــــاقــــبســـب  عــــدم 

 كاملة. 
يعتبـــر تقــــادم ومــــدات الـــدهون وقــــدم التكنولوجيــــا التــــك تعمـــل بهــــا مــــن اهــــم    -ج

فــــق للعمليــــة االنتاجيــــة للومــــدات االســــباب امل ديــــة الــــى زيــــادة التلــــوو البيئــــك املرا
( النتـــــاج Solvent refineryميـــــ  يـــــتم االعتمـــــاد   طريـــــق التصـــــفية باملـــــذيبات )

ــــة  ــــن الطــــرق الحديث ــــر م ــــة ذات ضــــرر اكب ــــذه الطريق ــــر ه ــــ  تعتب ــــدهون مي ــــواع ال ان
ــــم  واملســــتخدمة ماليــــا يف دول العــــالم   الجانــــ  البيئــــك ومــــن خــــ ل التــــدقيق ت

و البيئـــــك املرافـــــق للعمليـــــة االنتاجيـــــة لومـــــدات م مظــــة بعـــــ  تفاصـــــيل التلـــــو
 الدهون .
اوال:   زيــــادة االنبعاثــــات الغازيــــة املطرومــــة الــــى الجــــو كمــــا هــــو الحــــال يف ومــــدات     

ـــــدهون ) ـــــائك 3و2هدرجـــــة ال ـــــدروجين وثن ـــــد الهي ـــــك تطـــــرن غـــــازات )كبريتي ( والت
ـــو مباشـــرة  ـــى الج ـــروجين ( ال ـــناوكســـيد النت ـــدة  ع ـــا التصـــميم االساســـك للوم ـــ ثر مم ي

ســــلبا   البيئــــة املحيطــــة ميــــ  كــــان مــــن االجــــدر اســــتخدامها كوقــــود الفــــران 
ــــل مــــن صــــرفيات الوقــــود  ــــل مــــن انبعاثهــــا وكــــذل  يقل ــــذ  يقل الهدرجــــه االمــــر ال

 بالنسبة ل فران .
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ــــا:   ــــرب ثاني ــــدوو تس ــــا يف  م ــــدات كم ــــومات يف الوم ــــن الن  ــــة ع ــــذيبات الناجم امل
ــــتخ   )  ــــدات االس ــــة يف وم ــــراج التجزئ ــــذي   3و2اب ــــرب م ــــى تس ــــ د  ال ــــا ي ( مم

ــــاه الصــــناعية  ــــى ومــــدات معالجــــة املي ــــأثير الســــلبك   البشــــر ال الفرفــــرال ذو الت
ــــر  ــــى النه ــــة ال ــــائلة املطروم ــــات الس ــــن امللوث ــــد م ــــالك يزي ــــة وبالت ــــز عالي وبتراكي
ــــى زيــــادة اســــته مل املــــذي  والكلــــج املرافقــــة لــــذل  والتــــأثير الســــام  باالضــــافة ال

 .للفرفرال   العاملين 
ـــوعة مـــن قبـــل شـــركة    -د ـــورة رئيســـية   الخطـــة املوض ـــد هيئـــة الـــدهون بص تعتم

توزيــــع املنتجــــات النفطيــــة يف بيــــع منتجاتهــــا اكثــــر مــــن اعتمادهــــا   الطاقــــات 
الفعليــــة للومــــدات يف وضــــع خطــــة االنتــــاج الســــنوية وذلــــ  لكــــون شــــركة توزيــــع 

ـــا ـــ  املنتج ـــويق تل ـــن تس ـــ ولة ع ـــة املس ـــك الجه ـــة ه ـــات النفطي ـــالك املنتج ت وبالت
ـــرض ان  ـــن املفت ـــة تـــم م ـــدقيق الخط ـــ ل ت ـــن خ ـــوق وم ـــبه للس ـــا املناس ـــ  الر ي تمل

ــــركة  ــــين ش ــــدهون ب ــــاج ال ــــدة النت ــــهرية املع ــــابق الخطــــة الش ــــدم تط م مظــــة ع
مصـــايف الوســـط / مصـــفى الـــدورة وشـــركة توزيـــع املنتجـــات النفطيـــة والتـــك مـــن 
الــــدائرة  املفتــــرض ان تكــــون متطابقــــة كونهــــا تعــــد مــــن قبــــل لجنــــة مشــــتركة يف

 الفنية يف مقر الوزارة .
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 2017 2016 2015 2014 الوحدة املنتــوج ت
 الكمية
 املخطط
 بيعها

 من قبل
 التوزيع
 

 الكمية
 املخطط
 انتاجها
 من قبل
 املصفى

 الكمية الفرق
 املخطط
 بيعها

 من قبل
 التوزيع

 الكمية
 املخطط
 انتاجها
 من قبل
 املصفى

 الكمية الفرق
 املخطط
 بيعها
 بلمن ق

 التوزيع

 الكمية
 املخطط
 انتاجها
 من قبل
 املصفى

 الكمية الفرق
 املخطط
 بيعها

 من قبل
 التوزيع

 الكمية
 املخطط
 انتاجها
 من قبل
 املصفى

 الفرق

 12771 21229 34000 118397 24363 142760 129155 13605 142760 51410 22150 73560 3م الدهون اجلاهزة -1
 798 892 1690 419 1216 1635 577 1042 1619 458 1908 1450 طن الشحوم -2
االسفففففففففففففففففففلت ال فففففففففففففففففففا    -3

 واملؤكسد
 411500 58500 470000 1206000 54000 1260000 1153500 106500 1260000 954000 185000 1139000 طن

 6 - 6 6 - 6 6 - 6 4 - 4 طن الشمع -4
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يف تطـــوير االنتـــاج عـــدم تنفيـــذ بعـــ  املشـــاريع املقترمـــة والتـــك قـــد تســـهم    -هــــ
وتقلــــل يف الكلفــــة وبــــاالخص مشــــروع التكســــير بالهيــــدروجين للشــــمع كبــــديل عــــن 
طريـــق ازالـــة الشــــمع باملـــذي  لخفــــ  درجـــة االنســـكاب للزيــــوت االســـا  املنتجــــة 
ـــذا املشـــروع  ـــن محاســـن ه ـــرة وم ـــة كبي ـــى درج ـــل املحســـنات امل ـــافة ال ـــالك تقل وبالت

 -هك :
ـــغيلاوال:   ـــن الوصـــول بالطاقـــة التش ـــميمية بكلـــج اســـتثمارية يمك ية الـــى مـــدودها التص

 بسيطة  وبفترات زمنية معقولة مع االستمرار باالنتاج .
 امكانية انتاج انواع خاصة من الزيوت ذات درجات االنسكاب الواطئه .ثانيا:  
 عدم امكانية انتاج الشمع الصل  .ثالثا:  
ـــا:  ـــخ رابع ـــروبين   زي ـــاز الب ـــة ) غ ـــة خفيف ـــاج مشـــتقات نفطي ـــبة انت ـــا ( وبنس ـــاز   النفث الغ

 ( من كمية التغذية .%25 - %20تتراون بين )
 ( .%80-%75انخفاض استه مل الطاقة الكهربائية بحدود ) خامسا :

 ( .%85-%80سادسا: انخفاض استه مل البخار  بحدود )
 ( .%75 - %70سابعا:  انخفاض استه مل مال التبريد بحدود ) 

 ( .%45-%40روجين بحدود )ثامنا:   انخفاض استه مل الهد
( اضــــافة الــــى عــــدم الحاجــــه  %83 -%78تاســــعا: انخفــــاض اســــته مل الهــــوال بحــــدود ) 
 الى استخدام املذيبات وسائل  البروبين .

ــــام   -و ــــط / مصــــفى الــــدورة يف ع ــــخ شــــركة مصــــايف الوس بأعــــداد دراســــة  2013قام
ــــدهون و ــــدات ال ــــوير وم ــــروع تط ــــة ملش ــــادية وفني ــــدو  اقتص ــــمنخ )ج ــــك ت  ( 8الت

 -مشاريع تهدف الى :
 تحسين االنتاج الحالك كما ونوعا وخف  تكاليج االنتاج .اوال:   
ـــا:    ـــين ثاني ـــز الحاصـــل ب ـــل العج ـــة وتقلي ـــالزيوت العراقي ـــك ب ـــتهل  املحل ـــة للمس ـــادة الثق اع

 االنتاج والطل  .
 .توفير مبالغ مالية من  خ ل تقليص عمليات االستيراد وزيادة يف التصدير  ثالثا :  
ـــا   ـــات املـــواد  :رابع ـــ  كمي ـــن خـــ ل خف ـــة م ـــة البيئ ـــات الحاصـــلة يف مماي ـــة املتطلب تلبي

 الكيمياوية املستخدمة وخف  الطاقة .
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 -وبخصو  ذل  لدينا امل مظات التالية :  
تــــــأخر شــــــركة مصــــــايف الوســــــط / مصــــــفى الــــــدورة يف عمليــــــة التطــــــوير  .1

االستفســــار عــــن  صـــناعة الــــدهون وعنـــدوالســــيما  الصـــناعاتالتكنولـــوجك لكافــــة 
الشـــركة بــــأن التوجـــه كـــان بــــالنهوض بالومـــدات االنتاجيــــة  اســـباب ذلـــ  بينــــخ

للمشـــتقات الخفيفـــة والتـــك كانـــخ قديمـــة ومتهالكـــة وكـــون البلـــد يعتمـــد   
تلــــ  املنتجــــات بصــــورة رئيســــية لســــد ماجــــة املســــتهل  وان ا  تبــــاط  يف 

 تطوير تل  الومدات سوف ي د  الى مشكلة اقتصادية للبلد .
ـــة يف  .2 ـــاريع املهم ـــن املش ـــدة م ـــدو  لع ـــة ج ـــركة لدراس ـــع الش ـــن وض ـــرغم م   ال

ــــوير قطــــاع الــــدهون عــــام  اال ان تلــــ  املشــــاريع لــــم ينفــــذ معظمهــــا  2013تط
بســــب  قلــــة التخصيصــــات املاليــــة املرصــــودة ميــــ  لــــم تحصــــل الشــــركة ســــو  

ـــ  تـــم تنفيـــذ 9%  ) ـــوعة لتلـــ  املشـــاريع مي ـــن الكلفـــة التخمينيـــة املوض ( م
ــــ  مشــــروع ــــين تل ــــالك يب ــــدول الت ــــ  املشــــاريع والج ــــوع تل ــــن مجم ــــط م ين فق

 املشاريع وكلج انجازها التقديرية والكلج الفعلية ونس  االنجاز .
 
 الكلفة الكلية للمشروع حسب اسم املشروع الفرعي ت

 دراسة اجلدوى
 مليون دينار

 الكلفة الفعلية
 للمشروع
 مليون دينار

 نسبةالتنفيذ
 
% 

1- Dewaxing(MLDW)  150 
 ( طن/ساعة60-50بطاقة )

 صفر مل ينفذ 12660

 صفر مل ينفذ 18490 قوالب الشمع -2
 صفر مل ينفذ 5000m/h 17990مياه التربيد  -3

 %100 5747 15000 أتهيل ابراج التربيد لوحدات الدهون -4
 صفر مل ينفذ Aplep 13278اعا ة أتهيل احواض  -5
 MEK chillersجتهيز  -6

 (5عد  )
6830 3916 100% 
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 صفر مل ينفذ  2832 وحدة الرتشيح الرتايب -7
 صفر مل ينفذ 18490 مصنع صنع الرباميل -8
  9663 105570 اجملموع 

 

 
 18/3/2012قامــــخ شــــركة مصــــايف الوســــط بالتعاقــــد مــــع شــــركة ارمــــادا االردنيــــة يف    -ز

م يــــــين ( دوالر امريكــــــك ) تســــــعة  9053913( وبمبلــــــغ )P/13وبالعقــــــد املرقـــــــم )
ــــر ــــة عش ــــعمائة وث ث ــــج وتس ــــون ال ــــة وخمس ــــك وث ث ــــال  دوالر امريك ــــرض انش (  لغ

ــــة بطاقــــة ) ــــذ hr/3M40ومــــدة مــــزج دهــــون اوتومــــاتيكك صــــديق للبيئ ( وبمــــدة تنفي
 -و  ذل  لدينا امل مظات التالية :( شهر وبخص12)
ـــــــرقم )       ـــــــر االدار  امل ـــــــ  االم ـــــــكلة بموج ـــــــة املش ـــــــأخر اللجن  ( يف 24150اوال:   ت

والخاصـــــة بأســـــت م املشـــــروع ميـــــ  تـــــم اصـــــدار شـــــهادة االســـــت م  28/12/2016
ــــاري   ــــك بت ــــوالك ) 4/6/2017االول ــــأخير م ــــرة ت ــــر 6ا  بفت ــــر مح  ــــد اش ــــهر وق ( اش

ـــــك املـــــ ر  يف  ـــــدة  15/5/2017االســـــت م االول ـــــواقص وم مظـــــات عدي ـــــود ن وج
 مول تنفيذ فقرات املشروع .

نهائيــــا لغايــــة تــــاري  مناقشــــة التقريــــر يف  : لــــم يــــتم اســــت م املشــــروع اســــت ما ثانيــــا 
مــــن قبــــل بســــب  عــــدم اكتمــــال معالجــــة نظــــام الســــيطرة و التشــــغيل  9/10/2018

( وقــــد ت ــــمنخ توصــــيات لجنــــة االســــت م النهــــائك EMERSONالشــــركة املصــــنعة )
الــــج وســــبعمائة وخمســــة )مائــــة واربعــــة عشــــر  (دوالر 114765اســــتقطاع مبلــــغ )

ــــر م ــــرات غي ــــن فق ــــتون دوالر( ع ــــرال وس ــــذة واج ــــركة املنف ــــل الش ــــن قب ــــزة م جه
الصــــيانة لفقــــرات اخــــر  بطلــــ  مــــن شــــركة مصــــايف الوســــط واســــتقطاعها مــــن 

 االستحقاق املتبقك للشركة املنفذة .
ـــدورة بمـــنو  شـــركة ارمـــادا مـــدد اضـــافية  ـــام شـــركة مصـــايف الوســـط / مصـــفى ال ثالثـــا:   قي

التعاقديــــة  ( مــــن املــــدة%179( يــــوم والتــــك تشــــكل نســــبة )653يبلــــغ مجموعهــــا )
ـــة )  ـــا   12والبالغ ـــد عليه ـــعج املـــدة املتعاق ـــافية ض ـــخ املـــدد االض ـــ  بلغ ـــهر ( مي ش

 لتنفيذ العمل وادناه تفاصيل منو تل  املدد .
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ـــــنو   ـــــم م ـــــرة يف 178) ت ـــــوم للفت ـــــة  18/3( ي ـــــتو  11/9/2012ولغاي ـــــأخر يف ف ـــــ  للت وذل
اضــــافية ) يف هــــذه الفتــــرة( التســــتحقها االعتمــــاد املســــتند  علمــــا ان هنــــامل مــــدد 

 -الشركة املنفذة  وكما يف الجدول ادناه :
 االسباب الفرتة املدة االضافية

 ولغايففة18/3 يوم 29
 15/4/2012 

الضمان اخلاص بكفالة  مت منح املدة االضافية للشركة ابلرغم من أتخرها يف تقدمي خطاب
م والذ  يتضمن تقدمي خطاب الضمان خالل ( من ال قد املرب 3حسن اال اء خالفا للبند )

اسبوعني من اتريخ توقيع ال قد حيث ان رسالة االعتما  ت تمد على تقدمي اجملهز خلطاب 
 الضمان 

 لغايفففة 3/7 يوم 70
10/9/2012 

ا هبا حيث اشارت مذكرة مت منح املدة االضافية للشركة املنفذة على الرغم من عدم مطالبته
اىل ان الشففففففففففففركة تطلب  31/7/2012( يف  881ية واهلندسففففففففففففية املرقمة ) ة الفنمدير اهليئ

علمفففففا ان اتريخ فتح  2/7/2012ولغفففففايفففففة  18/3بت ويض من اتريخ توقيع ال قفففففد يف 
وحسففففففففففففففففب مفاجفاء يف رسففففففففففففففففالفة املصفففففففففففففففر  ال راقي للت فارة يف  2/7/2017االعتمفا  يف 

3/7/2012 . 
 
وذلـــــ   11/3/2014ولغايـــــة  11/9/2013( اشـــــهر مـــــن 6تـــــم مـــــنو الشـــــركة املنفـــــذة )  ( 2)

بســـــب  تغيـــــر بمعـــــدن املبـــــادالت الحراريـــــة وتنفيـــــذ مســـــار االســـــ مل والقـــــابلوات 
 الكهربائيــــــــــــــــــــــــــــــــــة خ فــــــــــــــــــــــــــــــــــا للمــــــــــــــــــــــــــــــــــادة 

ــــة لســــنة  –اوال  – 3 ــــود الحكومي ــــذ العق ــــات تنفي ــــن تعليم ــــنص ) ان  2008د م ــــك ت والت
ـــ  ممـــا هـــو ضـــرور  ـــر ذل ـــات والخـــرائط وغي  تكـــون الشـــروط واملواصـــفات وجـــدول الكمي

 للتنفيذ جاهزة ودقيقة لتجن  اجرال التغيرات او االضافات اثنال التنفيذ ( .
ــــذة ) (  3) ــــنو الشــــركة املنف ــــم م ــــن 55ت ــــوم م ــــة  11/3( ي ــــأخير  6/5/2014ولغاي ــــ  الت وذل

 يف انجاز معاملة التخليص الكمركك .
 2008مــــن تعليمــــات تنفيــــذ العقــــود الحكوميــــة لســــنة  (ز –اوال  -3)خ فــــا للمــــادة  (  4)

ـــا  ـــ   او جـــزل  بم ـــه ك ـــل في ـــع جـــاهز للمباشـــرة بالعم ـــنص   ) ان يكـــون املوق ـــك ت والت
ـــدرها  ـــافية ق ـــدة اض ـــذة م ـــركة املنف ـــنو الش ـــم م ـــرر ( ت ـــك املق ـــاج الزمن ينســـجم واملنه

ـــــــــن )4) ـــــــــة  20/4( اشـــــــــهر م ـــــــــاب املـــــــــرقم 6/9/2015ولغاي  ( مســـــــــ  الكت
الفـــــاو مـــــع لتـــــداخل االعمـــــال املدنيـــــة لشـــــركة  نتيجـــــة 15/9/2015( يف  2228) 

ــــن  ــــالرغم م ــــذه ( ب ــــركة املنف ــــاد ) الش ــــركة ارم ــــانيكك لش ــــ  الكهروميك ــــال النص اعم
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لغـــــرض مـــــد شـــــبكات  15/6/2015( بتـــــاري   %50منحهـــــا مباشـــــرة جزئيـــــة بنســـــبة )
ـــة  ـــديل املباشـــرة الجزئي ـــم تع ـــة ت ـــال املدني ـــذ االعم ـــدم تنفي ـــع تق ـــ  املشـــروع وم انابي

ان اســــت م املوقــــع مــــن قبــــل  كمــــا ان بنــــود العقــــد تبــــين 9/8/2015( يف %80الــــى )
ــــاو بنســــبة  ــــل شــــركة الف ــــن قب ــــة م ــــال املدني ــــذة بعــــد انجــــاز االعم الشــــركة املنف

(100  . )% 
ــــدرها )(  5) ــــدة اضــــافية ق ــــنو م ــــم م ــــن 4ت ــــرة م ــــة  6/9/2015( اشــــهر للفت  6/1/2016ولغاي

ـــنو  ـــات الخاصـــة بم ـــدنا باملوافق ـــتم تزوي ـــم ي ـــه ل بســـب  نصـــ  وتشـــغيل املشـــروع اال ان
 الـــرغم مـــن طلبنـــا لهـــا ميـــ  بينـــخ شـــركة مصـــايف الوســـط يف تلـــ  املـــدة  
ــــاري   ــــاب رســــمك يف  5/9/2018اجابتهــــا بت ــــم تجــــد ا  موافقــــة اصــــولية او كت ــــأن ل ب

ــــيما ان  ــــا والس ــــات ومفظه ــــور يف ارشــــفة االولي ــــا يشــــكل قص اضــــابير املشــــروع   مم
 املشروع يف مرملة االست م النهائك .

ـــفى   -ن ـــط / مص ـــايف الوس ـــركة مص ـــدت ش ـــية   تعاق ـــاد الف  ـــركة االوت ـــع ش ـــدورة م ال
( لهـــــا ولشـــــركتك مصـــــايف الشـــــمال و مصـــــايف  MEKتجهيـــــز مـــــادتك )الفرفـــــرال و 

 -الجنوب والجدول ادناه يبين تفاصيل ذل  :
 رقم العقد

 وتاريخه

 مبلغ العقد اسم المادة

 )دوالر(

 الجهــة

 المستفيدة

 الكمية

 بالطن

 دة التجهيزـم

 بالسنة

 تاريخ

 المباشرة

 االنجاز تاريخ

 التعاقدي

 الكميةالمجهزة

 بالطن

/957D 
26/5/2014 

 شركة مصايف الشمال 110.854.600 الفرفرال
 شركة مصايف الوسط
 شركة مصايف اجلنوب

2500 
1000 
1080 

 
3 

 
26/5/2012 

 
26/5/2017 

 
520 

/956D 
8/6/2014 

MEK 12،915،000 شركة مصايف الشمال 
 شركة مصايف الوسط

 نوبشركة مصايف اجل

2500 
2700 
540 

 
3 

 
8/6/2014 

 
8/6/2017 

 
684 

 -وبخصو  ذل  لدينا مايلك :
ـــد  ـــال التعاق ـــل املباشـــرة بأعم ـــق قب ـــاج بشـــكل دقي ـــد االمتي ـــام الشـــركة بتحدي اوال: عـــدم قي

ـــما ـــايف الش ـــركة مص ـــتك ش ـــال مص ـــا بالغ ـــ    قيامه ـــا ترت ـــركة مصـــايف مم ل وش
ــــــــادتك ) ــــــــن م ــــــــوب م ــــــــرال و الجن ــــــــكلخ MEKالفرف ــــــــك ش ــــــــبة ( والت  نس

ــــل %53و7%) ــــى تقلي ــــافة ال ــــة باالض ــــة التعاقدي ــــوع الكمي ــــن مجم ــــوالك م (   الت
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 ابقــــالطــــن ( و 480)  متبقـــك مصـــة مصــــايف الوســـط مــــن مــــادة الفرفـــرال بمقــــدار
 ( طن .2016والبالغة  )  MEKالكمية املتبقية من مادة 

ثانيــــا: تــــأخر الشــــركة يف مســــم العقــــدين موضــــوع البحــــ  بســــب  انتهــــال املــــدة 
وعنــــد االستفســـار مــــن الـــدائرة عـــن اســــباب ذلـــ  بينــــخ  2017قديـــة يف عـــام التعا

ــــك  ــــاق مرض ــــى اتف ــــول ال ــــى ضــــمان الحص ــــود ال ــــ  يع ــــا ان اســــباب ذل يف اجابته
ــــه والتعاقديــــة  ــــة واملالي ــــكاالت الفني ــــع االش ــــل جمي ــــمن م ــــد ي  ــــريف التعاق لط
الناجمــــه عــــن تخفــــي  الكميــــات املتعاقــــد عليهــــا بســــب  الظــــرف االمنــــك الــــذ  

ـــة رافـــق دخـــو ـــى عـــدد مـــن املحافظـــات وعـــدم امكاني ـــة ال ل عصـــابات داعـــا االرهابي
اجـــرال ا  تعـــديل اال باالتفـــاق بـــين الطـــرفين وبرأينـــا ان اجابـــة الشـــركة كانـــخ غيـــر 

 -مقنعة ل سباب التالية :
ــــد  .1 ــــرفين التعاق ــــك لط ــــاق مرض ــــى اتف ــــرفين ال ــــول الط ــــو  وص ــــة بخص ان االجاب

ــــداد م ــــركة بأع ــــام الش ــــرا لقي ــــررا نظ ــــر مب ــــاري  اليعتب ــــاع بت ــــر اجتم  4/9/2016ح 
ـــوب بســـب   ـــايف الجن ـــمال وشـــركة مص ـــايف الش ـــتك شـــركة مص ـــال مص ـــمن الغ ت 
توقـــج ومـــدات الـــدهون والـــذ  تمـــخ املوافقـــة عليـــه مـــن الطـــرفين ولـــم يـــتم 

ا  بعـــد  6/5/2018اجتمـــاع اخـــر بتـــاري   مح ـــرتفعيلـــه ميـــ  تـــم المقـــا اعـــداد 
لغـــــرض مســـــم موضـــــوع مـــــرور مايقـــــارب الســـــنتين   مح ـــــر االجتمـــــاع االول 

 العقد .
ت ــــمنخ االجابــــة اي ــــا الــــى تخفــــي  الكميــــات نــــاجم عــــن الظــــرف االمنــــك يف  .2

ـــ ه قـــد  ـــا اع ـــار اليهم ـــاع املش ـــر  االجتم ـــين ان مح  ـــات يف م ـــن املحافظ ـــدد م ع
ـــى الغـــال مصـــتك شـــركة مصـــايف الشـــمال وشـــركة  ـــا اســـباب التخفـــي  يعـــود ال بين

ـــامل باال ـــدهون هن ـــدات ال ـــج وم ـــب  توق ـــوب بس ـــايف الجن ـــاب مص ـــى ان كت ـــافة ال ض
ــــوب املــــرقم )  ــــايف الجن ــــركة مص ــــود  5/5/2015( يف  10185ش ــــى وج ــــار ال ــــد اش ق

رصـــيد كـــايف مـــن املـــادتين ومـــن الجـــدير بالـــذكر بـــأن الشـــركة املجهـــزه قـــد جهـــزت 
ــــامك  ــــ ل ع ــــواد وخ ــــ  امل ــــن تل ــــزل م ــــابات  2015و  2014ج ــــود عص ــــ ل وج ا  خ

 داعا يف بع  املحافظات  .
ــــات  -ط ــــ  منتج ــــدت اغل ــــة تكب ــــاج مقارن ــــاليج االنت ــــة بســــب  تك ــــدهون خســــارة مالي ال

ـــالغ املبيعـــات ويرجـــع ســـب  ذلـــ  الـــى تقـــادم الومـــدات االنتاجيـــة لهيئـــة الـــدهون  بمب
وزيــــادة اســــته مل الخــــدمات كالبخــــار والهيــــدروجين وبالتــــالك كثــــرة تكــــاليج الصــــيانه 
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ـــى  ـــافة ال ـــوج باالض ـــة الســـحوبات   املنت ـــبةقل ـــاع نس ـــارة الـــى ارتف ـــدر االش شـــركة  وتج
ـــفى ميـــ  تبلـــغ ) ـــن اســـعار بيـــع منتجـــات املص ـــع املنتجـــات النفطيـــة م ( مـــن %40توزي

ـــذ  يزيـــد مـــن كلـــج االنتـــاج بصـــورة كبيـــرة وبالتـــالك يزيـــد مـــن خســـارة  ســـعر البيـــع االمـــر ال
والجـــدول التـــالك يبـــين مبـــالغ الخســـارة يف شـــركة مصـــايف الوســـط يف انتـــاج الـــدهون 

 ( .2017-2014منتجات الدهون ل عوام )
2014 

الكـلـف لالف 
 دينار (

االســــــــــــفــلـــــت  االسفلت العادي  الشحوم 
 املؤكسد 

الشـــــــــــــمـــع  دهون جاهزة 
 ابنواعه 

ـــــــقـــــــطـــــــ   فازلني  ـــــــت ال
 الفراغي 

 اجملموع 

 122722857 2765946 - 12250 77443173 1193596 38239369 3068523 كلف االنتاج 
 51547777 1681644 - 720 20393551 999517 2807472 397613 مبلغ املبي ات 

مبلغ الربح )او 
 اخلسارة(

(2670910) (10164637) (194079) (57049622) (11530)  (1084303) (71175080) 

2015 
الففكففلففف )الففف 

  ينار (
االسفففففففففففففففففففففلففففففت  االسفلت ال ا   الشحوم

 املؤكسد
الشففففففففففففففففففمففففففع   هون جاهزة

 ابنواعه
 اجملموع التقطري الفراغي فازلني

 119019018 - - 1437 84483275 653925 28977247 4903134 كلف االنتاج 
 28065750 - - 10618 17161211 203685 10214718 475518 مبلغ املبي ات 

بح )او ر مبلغ ال
 اخلسارة (

(4427616) (18762529) (450240) (67322064) 9181 - - (90953268) 

2016 
الففكففلففف )الففف 

  ينار (
االسفففففففففففففففففففففلففففففت  االسفلت ال ا   الشحوم

 سداملؤك
الشففففففففففففففففففمففففففع   هون جاهزة

 ابنواعه
 اجملموع التقطري الفراغي فازلني

 93433460 - - - 62151117 201221 25177703 5903419 كلف االنتاج 
 29632268 371394 5904 906 21236300 47400 7394694 575670 مبلغ املبي ات 

بح )او ر مبلغ ال
 اخلسارة (

(5327749) (17783009) (153821) (40914817) 906 5904 371394 (63801192) 
 
 

2017 
الففكففلففف )الففف 

  ينار (
االسفففففففففففففففففففففلففففففت  االسفلت ال ا   الشحوم

 املؤكسد
الشففففففففففففففففففمففففففع   هون جاهزة

 ابنواعه
 اجملموع التقطري الفراغي فازلني

 109095730 21148705 - - 65296849 9053 19054347 3586776 كلف االنتاج 
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 53446157 16684217 2664 2040 26096659 10920 10342283 307374 مبلغ املبي ات 
بح )او ر مبلغ ال

 اخلسارة (
(3279402) (8712064) 1867 (39200190) 2040 2664 (4464488) (55649573) 

 
مـــن خـــ ل مطابقـــة الكشـــوفات الخاصـــة بالكميـــات املباعـــة مـــن منتجـــات الـــدهون  -    

ـــر ـــل ش ـــن قب ـــتلمة م ـــات املس ـــط والكمي ـــايف الوس ـــركة مص ـــل ش ـــن قب ـــع م كة توزي
ــــل  ــــن قب ــــا م ــــدنا به ــــم تزوي ــــك ت ــــوفات الت ــــ  الكش ــــة بموج ــــات النفطي املنتج

 -الشركتين لدينا مايلك :
ــــه يف ا     ــــة املثبت ــــحوم املباع ــــة الش ــــة كمي ــــدم مطابق ــــنة /اوال:   ع ــــفين لس  2015لكش

ــــغ مجموعــــه ( طــــن 625,852بموجــــ  كشــــج شــــركة مصــــايف الوســــط ) ميــــ  بل
ا  بفـــــارق  طـــــن (625,825يــــع )والكميــــة املثبتـــــه بموجــــ  كشـــــج شـــــركة التوز

ـــخ 27) ـــد االستفســـار مـــن شـــركة مصـــايف الوســـط مـــول هـــذا الفـــرق اجاب طـــن ( وعن
ــــة ) ــــذكرتها املرقم ــــ  م ــــركة بموج ــــود  6/9/2018( يف 2132الش ــــ  يع ــــب  ذل ان س

ـــركة  ـــل ش ـــن قب ـــرقم م ـــة ال ـــأ يف طباع ـــود خط ـــى وج ـــة ال ـــط والكمي ـــايف الوس مص
ــــك ) ــــدنا بالك 625,825الصــــحيحة ه ــــم تزوي ــــد ت ــــن وق ــــعر ( ط ــــدل بالس ــــج املع ش

ــــــــط  ــــــــايف الوس ــــــــركة مص ــــــــة لش ــــــــات املالي ــــــــا ان البيان ــــــــد علم  الجدي
والصــــادرة بموجـــ  كتــــاب دائـــرة تــــدقيق النشـــاط الصــــناعك املــــرقم   2015لســـنة /
ـــــــة وســـــــعر الشـــــــحوم  30/10/2017( يف  11/28/5/23951)ب/ ـــــــد ت ـــــــمن كمي ق

 ( طن . 625 852املباعة بموج  الكشج االول والذ  تم تزويدنا به والبالغ ) 
 

ـــً:  ـــى  -ثاني ـــط ال ـــايف الوس ـــركة مص ـــل ش ـــن قب ـــزة م ـــات املجه ـــين الكمي ـــت ف ب ـــود اخ وج
شــــركة توزيــــع املنتجــــات النفطيــــة بموجــــ  الكشــــوفات التــــك تــــم تزويــــدنا بهــــا 
( 19وعنــــد االستفســــار مــــن شــــركة مصــــايف الوســــط بموجــــ  مــــذكرتنا املرقمــــة )

ـــــة27/8/2018يف  ـــــل الكمي ـــــوفات تمث ـــــدنا بكش ـــــدائرة بتزوي ـــــخ ال ـــــة  قام املباع
شـــهريً ولـــد  مقارنتهـــا مـــع الكشـــوفات التـــك تـــم الحصـــول عليهـــا مـــن قبـــل شـــركة 
توزيــــع املنتجــــات النفطيــــة ولــــنف  املنتجــــات وبــــنف  الفتــــرة تــــم تأشــــير 
ــــة  ــــم تت ــــمن اجاب ــــاه ول ــــة يف الجــــدول ادن ــــة املــــواد املثبت ــــات يف كمي اخت ف
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ـــر امل أ الشـــركة  ـــأة وغي ـــدهون املعب ـــة ال ـــين كمي ـــت ف ب ـــباب ل خ ـــل ( اس ـــأة )الف عب
 علمً ان الكمية االجمالية للدهون مطابقة للشركتين .

 
 

ـــــة  ـــوجـــــب  نوع املنتوج  سنة  ـــكـــمـــي ال
  املصايف كشف شركة 

ـــــة  ــوجـــــب  الــكــمــي
كشـــف شـــركة توزيع 

 املنتجات النفطية 

رقم واتريخ كتاب املستلمة  اسباب الفرق  الفرق 
به من قبل شــــــــــركة توزيع 

 املنتجات النفطية 
يت االسفففففففففففففا  ز  2014

SN 500 
الفففففففففففففر   تفففففف  عففففففن  لرت  9800 2310300 لرت 2320100 

االختال  بني الكمية 
اجملهزة يف شهر تشرين 
الثاين بني كشفففففففففففوفات 

 الشركتني 

(2533) 
 27/12/2014 يف

االسففففففففففففففففففففففففففلففففففت  2014
 ال ا   واملؤكسد 

 193172.726 طن 193174.995
 طن 

الفففففففففففففر   تفففففف  عففففففن  طن 2.269
االختال  بني الكمية 

جملهزة يف شفففهر كانون ا
االول بني كشففففففففففوفات 

 الشركتني 

 8/1/2015يف ( 27) 

االسففففففففففففففففففففففففففلففففففت  2015
 ال ا   واملؤكسد 

الفففففففففففففر   تفففففف  عففففففن  طن  5.22 طن  69319.245 طن 69324.465
االختال  بني الكمية 

 اذاراجملهزة يف شفففففففففففهر 
بفففففففني كشفففففففففففففففففففوففففففففات 

 الشركتني 

 10/5/2015يف (775)

زيت االسفففففففففففففا   2015
 SN 500/نوع

ر   تفففففف  عففففففن الففففففففففففف لرت 12352 لرت 1408284 لرت 1420636
االخفففففففففتفففففففففال  بفففففففففني 

لشففففهر  اذار املصففففدر 
 ونيسان 

- 

لغايــــة عــــدم مطالبــــة شــــركة مصــــايف الوســــط لشــــركة توزيــــع املنتجــــات النفطيــــة  -مل
ــــغ ) تاريخــــه ــــار )( 1514160420بمبل ــــة دين ــــون ومائ مليــــار وخمســــمائة واربعــــة عشــــر ملي

كاســــتحقاقاتها املاليــــة عــــن الكميــــات  (وســــتون الــــج واربعمائــــة وعشــــرون دينــــار
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ـــــوج زيـــــخ االســـــا  ) ـــــ  2968942( والبالغـــــة )SN/500املصـــــروفة مـــــن منت ( لتـــــر وذل
 .2015لشهر  اذار ونيسان من عام 

ـــدنا بهـــا  -ل ـــين كشـــوفات التـــك تـــم تزوي ـــدهون ب ـــات منتجـــات ال عـــدم مطابقـــة بعـــ  كمي
ــــدهون /قســــم  ــــة ال ــــز يف هيئ ــــين كشــــوفات التجهي ــــن القســــم املــــالك وب املــــزج م

ـــود  ـــدم وج ـــى ع ـــ ثر ال ـــذ  ي ـــر ال ـــاه .االم ـــدول ادن ـــين يف الج ـــا مب ـــة وكم ـــة التعبئ واوعي
تنســـــيق ومتابعـــــة يف عمليـــــة تثبيـــــخ كميـــــات املنتجـــــات يف كشـــــوفات القســـــم 

 املالك وهيئة الدهون /قسم املزج .
 
الكمية  وجب كشـــــوفات القســـــم  نوع املنتوج  السنة 

 املايل 
الكمية  وجب كشـــــــف قســـــــم 

  يزالتجه
 ابلزايدة والنقصانالفرق 

2014 

 برميل 4+ (200برميل س ة) 446 ( لرت200برميل س ة ) 25B 2005 450زيت الديزل 

 برميل200 - (كغم165برميل س ة )200 - فازلني طيب

 مكغ6390+  كغم7000 كغم13390 مشع برافيين
 كغم1369160- كغم  1394260 كغم  25100 رخ مشع

كغم سفففففففطل 180 شفففففففحوم )براميل سففففففف ة
 كغم (20

 كغم  351082
 

 كغم157118- كغم  508200

2015 

 

 B2005 25زيت الديزل 

 
 (لرت200برميل س ة ) 452

 - (لرت200برميل س ة )452

 جلكان262- لرت 20جلكان س ة 262
كغم سفففففففطل 180شفففففففحوم )برميل سففففففف ة 

 كغم (18
 كغم479016

 
 كغم19062 - كغم498078

 كغم17+ غمك  20 كغم  37 مشع برافني

2016 

 B2005 25زيت الديزل 
 

( لرت 200برميل سففففففففففففف ة ) 292 (لرت200برميل س ة ) 282
 ( لرت 20جلكان س ة ) 404

 برميل 10+
 جلكان 404-

 برميل 10+  ( لرت200برميل س ة ) 79 ( لرت200برميل س ة ) B2013 89 25زيت الديزل 

 ميل بر  2- (لرت200برميل س ة )2 - 5220زيت صناعي نوع 
 برميل 27+ ( لرت200برميل س ة )186 ( لرت200برميل س ة ) 213 4204زيت هيدروليك نوع 
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 برميل  4 - ( لرت 200برميل س ة ) 177 ( لرت 200برميل س ة ) 154MG 173زيت  يزل مت د  
 كغم  3064- كغم   330 كغم  3394 مشع الرخو 

م سففطل غ(ك180الشففحوم )برميل سفف ة )
 كغم   18س ة 

 كغم  6282 - م غك  27180 م غك  20898

2017 

 B2005 25زيت الديزل 
 برميل  5- لرت 200برميل س ة 314 ( لرت 200برميل س ة ) 309
 جلكان  100 - ( لرت 20جلكان س ة ) 100 

 برميل  5 - لرت 200برميل س ة  10 ( لرت 200برميل س ة ) B2005 5 35زيت الديزل 

 برميل  2+ لرت  200برميل س ة  36 ( لرت 200برميل س ة ) 38 5401زيت صناعي نوع 
 كغم   120+ - كغم   120 مشع رخو 

كغم ،سفففففطل   180شفففففحوم )برميل سففففف ة 
 كغم (  18س ة 

 كغم   288+ كغم   16992 كغم   17280

 

تـــم اعـــداد اســـتبيان ملعرفـــة مـــد  اقبـــال املـــواطنين   منتجـــات هيئـــة الـــدهون  -م
االخص زيــــوت املحركــــات للســــيارات واملكــــائن يف شــــركة مصــــايف الوســــط وبــــ

وتوزيعهـــا  (2)مرفـــق رقـــم ميـــ  قـــام فريـــق العمـــل بأعـــداد نمـــوذج اســـتبيان
  عينـــــة عشـــــوائية مـــــن املـــــواطنين لجمـــــع ارائهـــــم وكانـــــخ النتيجـــــة 

 -:كاالتك 
ــــات العمريــــة ) :اوال    ( ســــنة باملجــــاالت )سائق صــــام  75-22كانــــخ العينــــة محــــددة بالفئ

 صام  مولد ( عمل تاجر افراد 
ـــا    ـــواق و %97  :ثاني ـــن ا س ـــتورد م ـــرال املس ـــون بش ـــن  %3يقوم ـــا م ـــزهم مكومي ـــتم تجهي ي

 الزيوت املحلية .
يعتمــــدون    %45مــــن العينــــة يعتمــــدون   طــــول فتــــرة ا ســــتخدام و %45 :ثالثــــا   

 %10 بالغــــةالا النســــبة املتبقيــــة ومنشــــأ الــــدهون )الشــــركة املصــــنعة( امــــ
 ثمن.يعتمدون   رخص ال

ــــا    ــــواق  %72 :رابع ــــا يف االس ــــودة مالي ــــوت املوج ــــواع الزي ــــدون ان ان ــــة يعتق ــــن العين م
 املتبقية يعتقدون عك  ذل . %28واملستوردة كافية و 

مــــن العينـــة رف ــــوا اســــتخدام الزيـــوت العراقيــــة واملنتجـــة مــــن مصــــفى  %88 :خامســـا   
ليـــــة الــــدورة بأعتقـــــادهم انهــــا غيـــــر قــــادرة   املنافســـــة ب ســــواق املح
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وذلــــ  نتيجــــة لــــردالة املنتج قلــــة التــــرويج   عــــدم القــــدرة   منافســــة 
ــــل مــــن  ــــة  %12كفــــالة وعمــــر املحــــرمل  واملســــتورد  يقل ــــة مــــن العين املتبقي

ـــة  ـــدورة بانهـــا مطابق ـــن مصـــفى ال ـــة م ـــة واملنتج ـــوت املحلي ـــان الزي يعتقـــدون ب
 للمواصفات واف ل من كافة الزيوت ا جنبية اضافة الى رخص ثمنها.

النســــبة  اامــــ 2003مــــن العينــــة كــــان اخــــر اســــتخدام لهــــم قبــــل عــــام  %97:سادســــا     
 املتبقية فتعتمد    الدهون املنتجة ماليا.

يف مصــــفى الرســــم ادنــــاه يوضــــو مــــد  رضــــا العينــــة   منتجــــات الــــدهون  :ســــابعا   
 الدورة .
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ء-: الة ن شجشهءء-4

ـــاج -أ ـــتخدمة يف عمليـــة انت ـــا املس ـــدم التكنولوجي ـــك ضـــمن  ق ـــك ه ـــوت االســـا  والت الزي
(Group1)( والتـــــك تعمـــــل   املـــــذيباتSolvent refinery عكـــــ  التقنيـــــات   )

( ميــــ  Group3الحديثــــة  املســــتخدمة ماليــــً يف دول العــــالم والتــــك تقــــع ضــــمن )
ــــة ) ــــة الهدرجــــة الفائق ــــتم اســــتخدام طريق ــــز Sever Hydro processingي ــــك تتمي ( والت

ـــد االكســـ ـــة عاليـــة ض ـــا لفتـــرة بثباتي ـــاف    مواصـــفاتها ولزوجته ـــا يجعلهـــا تح دة مم
 (.Group 1اطول اثنال العمل مقارنة مع الزيوت التك تنتج ماليً ضمن )

ــــدهون )دهــــون  -ب  ــــة لومــــدات ال ــــدم الخطــــوط االنتاجي ــــ  3ودهــــون  2ودهــــون  1ق ( مي
ـــــم انشـــــالها يف  االعـــــوام ) ـــــ  تعـــــانك ومـــــدات 1977و 1967و1957ت ـــــوالك مي (   الت

ـــذه  ـــات ه ـــبة التوقف ـــخ نس ـــ  بلغ ـــة مي ـــرات طويل ـــررة ولفت ـــات متك ـــن توقف ـــوط م الخط
ــــوالك ) ــــا م ــــنوات %61فيه ــــ  الخطــــوط لس ــــدات تل ــــتغال وم ــــرة اش ــــوع فت ــــن مجم ( م
 .2017ولغاية  2014التقويم من 

ــــ ـــباب  -ج ـــدة اس ـــع لع ـــدهون ترج ـــة لل ـــوط االنتاجي ـــدات الخط ـــات يف وم ـــدوو التوقف ان م
 -كما يف الجدول ادناه  :

 ج

 سبة التوقف ن السبب 
 %48 تقا م مجيع وحدات الدهون ) الصيانة ( -1
 %22 امتالء اخلزا ت اخلاصة ابلدهون بسبب قلة السحوابت للمنت ات  -2
 %14 عدم احلاجة لب ض الوحدات بسبب مناقلة املنتوجات بني الوحدات  -3
 9% (RCنقص املوا  املغذية للوحدات كما ة اخلام املختزلة ) -4
 %7 ص اخلدمات اجملهزة للوحدات كاهليدروجني والبخار نق -5

ـــدوو ن ـــون  -د ـــ  الخزانـــات كح ـــادم تل ـــدهون نتيجـــة لتق ـــاكل يف خزانـــات ال ـــدوو مش م
يف قواعــــدها وتأكــــل الســــقوف وكــــذل  عــــدم انتظــــام عمــــل امل شــــرات الخاصــــة 

ــــة ) ــــوفر منظوم ــــا  مســــتو  املنتجــــات وعــــدم ت ــــك تحــــاف   IGBLanketبقي ( والت
 تجات املخزونة.  جودة املن

ــــ ـــة  -ه ـــفلخ وازال ـــة االس ـــك وازال ـــر الفراغ ـــدات التقطي ـــرة يف وم ـــة كثي ـــاكل فني ـــدوو مش م
ــــرة  ــــورة كبي ــــرت بص ــــذي  اث ــــتخ   بامل ــــدات االس ــــة  ووم ــــدات الهدرج ــــمع ووم الش
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ـــــة  ـــــرة   انتاجي ـــــ ثر مباش ـــــذ  ي ـــــر ال ـــــات االم ـــــات املنتج   املواصـــــفات وكمي
 الومدات.

ــــدهون ميــــ  تعتبــــر  زيــــادة التلــــوو البيئــــك املرافــــق -و للعمليــــة االنتاجيــــة لومــــدات ال
ـــــة التصـــــفية باملـــــذيبات ) ـــــة Solvent refineryطريق ـــــر   البيئ ( ذات ضـــــرر كبي

ـــــة ) ـــــات الغازي ـــــادة االنبعاث ـــــب  زي ـــــذيبات  (2NO,S2Hبس ـــــرب امل ـــــادة تس ـــــذل  زي وك
 وباالخص مذي  الفرفرال ذو التأثير السلبك   البشر.

يئــــة الـــــدهون بصــــورة رئيســـــية   الخطـــــة اعتمــــاد شـــــركة مصــــايف الوســـــط /ه -ز
ـــن  ـــر م ـــا اكث ـــع منتجاته ـــة يف بي ـــات النفطي ـــع املنتج ـــركة توزي ـــل ش ـــن قب املوضـــوعة م
اعتمادهــــا   الطاقــــات الفعليــــة للومــــدات االمــــر الــــذ  اثــــر بصــــورة كبيــــرة   

 استمرارية عمل ومدات الدهون.
 
 
ــــين شــــركت -ن ــــدهون ب ــــاج ال ــــدة النت ــــهرية املع ــــدم تطــــابق الخطــــط الش ــــايف ع ك مص

ـــرض ان  ـــن املفت ـــك م ـــة والت ـــات النفطي ـــع املنتج ـــركة توزي ـــدهون وش ـــة ال ـــط/ هيئ الوس
 تكون مطابقة وبأشراف لجنة مشتركة من الدائرة الفنية يف مقر الوزارة.

ــــاج وتســــهم يف  -ط ــــك تســــهم يف تطــــوير االنت ــــذ املشــــاريع املقترمــــة والت عــــدم تنفي
ين والــــذ  تــــم اقترامــــه تقليــــل كلفــــه وبــــاالخص مشــــروع تكســــير الشــــمع بالهيــــدروج

ــــام  ــــوفير  2013ع ــــه يف ت ــــن اهميت ــــرغم م ــــه   ال ــــة تاريخ ــــذ لغاي ــــم ينف ــــه ل اال ان
ــــوفير  ــــى ت ــــد اضــــافة ال ــــاه التبري ــــة والبخــــار ومي الطاقــــات الســــاندة كالطاقــــة الكهربائي

 مشتقات نفطية خفيفة كغاز البروبين وزيخ الغاز والنفثا. 
ومــــدات الــــدهون بعــــد امــــداو تــــأخر مصــــايف الوســــط /مصــــفى الــــدورة يف تطــــوير  - 

ــــة  2003عــــام  ــــوجك يف الصــــناعات النفطي ــــان والتطــــور التكنول ــــن االنفت ــــرغم م   ال
ميـــ  تـــم اعـــداد  2013ميـــ  لـــم يـــتم اعـــداد خطـــة لتطـــوير قطـــاع الـــدهون اال يف عـــام 

( مشـــاريع تهـــدف الـــى تحســـين االنتـــاج 8دراســـة جـــدو  اقتصـــادية وفنيـــه ت ـــمنخ )
مبـــالغ ماليـــة وخفـــ  الطاقـــة وتحســـين البيئـــة اال ان واعـــادة الثقـــة بـــاملنتج وتـــوفير 

ـــم تحصـــل  ـــ  ل ـــة مي ـــة التخصيصـــات املالي ـــم تنفـــذ بســـب  قل ـــ  املشـــاريع ل معظـــم تل
 ( من الكلفة التخمينية املوضوعة لهذه الدراسة.%9الشركة سو    )
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ــــر االدار  املــــرقم ) -مل ــــ  االم ــــكلة بموج ــــك واملش ــــت م االول ــــة االس ــــأخر لجن ( يف 24150ت
ــــ   28/12/2016 ــــدهون بموج ــــاتيكك لل ــــزج اوتوم ــــدة م ــــروع وم ــــت م مش ــــة بأس والخاص

ــــى شــــركة ارمــــادا االردنيــــة يف P/13العقــــد رقــــم ) عــــن اجــــرال  18/3/2012( واملحــــال ال
ــــدة ) ــــك للمشــــروع ومل ــــال االســــت م االول ــــدار شــــهادة  6اعم ــــ  تــــم اص اشــــهر ( مي

ــــك بتــــاري   ــــت م االول ــــت م تثبيــــخ ال 4/6/2017االس ــــمن مح ــــر االس ــــر مــــن وت  كثي
 النواقص.

ـــــة اعـــــ ه ) -ل ـــــك مـــــددتها اللجن ـــــغ مجمـــــوع االســـــتقطاعات الت ـــــة 114765بل ( دوالر )مائ
ــــج وســــبعمائة وخمســــة وســــتون دوالر امريكــــك( كأســــتقطاع للعديــــد  واربعــــة عشــــر ال
ــــر  ــــد يف مح  ــــائك واملع ــــا يف االســــت م النه ــــتم انجازه ــــم ي ــــك ل ــــرات الت ــــن الفق م

ـــــاري   ـــــدم انجـــــ 9/9/2018بت ـــــى ع ـــــرة نظـــــام الســـــيطرة     باالضـــــافة ال از فق
ــــــروع  ــــــة باملش ــــــغيل الخاص ــــــنعة  (SOFTWARE)التش ــــــركة املص ــــــل الش ــــــن قب م

((EMERSON . 
تــــم مــــنو شــــركة ارمــــادا مــــدد اضــــافية النجــــاز مشــــروع ومــــدة املــــزج االوتومــــاتيكك  -م

( يف املـــــدة %179( يـــــوم والتــــك تشـــــكل نســـــبة )653( بلغـــــخ )P13بموجــــ  العقـــــد )
ــــة ) ــــة والبالغ ــــدول  12التعاقدي ــــين يف الج ــــا مب ــــدد كم ــــ  امل ــــنو تل ــــم م ــــهر( وت ش

 -:التالك 
 

املـــــــــــــــــــــدة االضـــــــــــــــــــــافية 
 ابالايم

 اسباب منح املدة

 التأخر يف فتح االعتما  املستند  178
 تغري نوع امل دن للمبا الت وتغري مسار االسالك 180
 التاخر يف اجناز م املة التخليص الكمركي 55

 وشركة الغارلتداخل ال مل بني شركة ارما ا  120
بسففففففففففففبب نصففففففففففففب وتشففففففففففففغيل املشففففففففففففروع ) اال انففففففففففففه مل يففففففففففففتم تزويففففففففففففد  ابملوافقففففففففففففات الر يففففففففففففة او  120

 االصولية للمدة املمنوحة .

 



 -:  الة ن شجشه -4

 16  

عــــدم قيــــام شــــركة مصــــايف الوســــط يف تحديــــد االمتيــــاج بشــــكل دقيــــق ملــــادتك  -ن
ــــرال و  ــــا MEK)الفرف ــــية   تجهيزه ــــاد الف  ــــركة االوت ــــع ش ــــد م ــــم التعاق ــــك ت ( والت
ــــأخر الشــــركة يف االمــــر ا ــــالك ت ــــز وبالت ــــرة   انســــياب التجهي ــــر بصــــورة كبي ــــذ  اث ل

 تجهيز املواد وكذل  مسم العقدين موضوع البح .
ــــة  -  ــــة لهيئ ــــارة مالي ــــب  خس ــــات س ــــالغ املبيع ــــة بمب ــــاج مقارن ــــاليج االنت ــــاع تك ارتف

ــــادة  ــــة وزي ــــى تقــــادم الومــــدات االنتاجي ــــاع التكــــاليج ال ــــدهون ويرجــــع اســــباب ارتف ال
ـــ ـــرات الص ـــركة فت ـــبة ش ـــاع نس ـــى ارتف ـــافة ال ـــات باالض ـــحوبات   املنتج ـــة الس يانة وقل

توزيـــع املنتجـــات النفطيـــة مـــن اســـعار بيـــع منتجـــات الـــدهون يف مصـــفى الــــدورة و 
ـــة ) ـــاليج %40البالغ ـــى تك ـــات ال ـــالغ املبيع ـــبة مب ـــخ نس ـــ  تراوم ـــع مي ـــعر البي ـــن س ( م
 ( لسنوات التقويم.%49 -%24االنتاج بين )

ــــين عــــدم تطــــابق الكشــــوف -ع ــــدهون ب ــــات املباعــــة مــــن منتجــــات ال ات الخاصــــة بالكمي
شـــركة مصـــايف الوســـط/ مصـــفى الـــدورة وشـــركة توزيـــع املنتجـــات النفطيـــة ملـــادة 
الشــــحوم ميــــ  بلــــغ مجمــــوع املبيعــــات بموجــــ  كشــــج شــــركة مصــــايف الوســــط/ 

ــــدورة ) ــــة بموجــــ  كشــــج 852 ,625مصــــفى ال ــــة املثبت ( طــــن يف مــــين بلغــــخ الكمي
ـــع ) ـــركة التوزي ـــارق )(625,825ش ـــن ا  بف ـــرق 27ط ـــذا الف ـــن ه ـــار ع ـــد االستفس ـــن وعن ( ط

تبــــين وجـــــود خطــــأ يف طباعـــــة الــــرقم   كشـــــوفات شــــركة مصـــــايف الوســـــط 
( علمـــــً ان البيانـــــات املاليـــــة لشـــــركة مصـــــايف 625,825والكميـــــة الصـــــحيحة هـــــك )

ــــنة/ ــــط لس ــــوان  2015الوس ــــناعك يف دي ــــاط الص ــــدقيق النش ــــرة ت ــــن دائ ــــادرة م والص
ـــــــة االت ـــــــة املالي ـــــــالرقم )ب/الرقاب ت ـــــــمن  30/10/2017( يف 11/28/5/23951حـــــــاد  ب

 الكمية القديمة والتك تم تزويدنا بها من قبل شركة مصايف الوسط.
عــــدم مطالبــــة شــــركة مصــــايف الوســــط ملســــتحقاتها املاليــــة واملترتبــــة بذمــــة  -ف

ــــة ) ــــة والبالغ ــــات النفطي ــــع املنتج ــــركة توزي ــــمائة 1514160420ش ــــار وخمس ــــار )ملي ( دين
ـــ ـــة عش ـــ  واربع ـــك ( وذل ـــار عراق ـــرون دين ـــة وعش ـــج واربعمائ ـــتون ال ـــة وس ـــون ومائ ر ملي

( لتــــر وذلــــ  لشــــهر  2968942( والبالغــــة )SN/500عــــن تجهيــــز منتــــوج زيــــخ االســــا  )
 .2015اذار ونيسان من عام 
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عـــدم وجـــود تنســـيق يف متابعـــة كميـــات منتجـــات الـــدهون املباعـــة بـــين القســـم  - 
ـــة الت ـــة التعبئ ـــزج واوعي ـــم امل ـــالك وقس ـــة امل ـــم م مظ ـــ  ت ـــدهون مي ـــة ال ـــة لهيئ ابع

 عدم مطابقة الكشوفات الخاصة بالكميات بين القسمين.
عــــدم قيــــام شــــركة توزيــــع املنتجــــات النفطيــــة ) بصــــفتها املســــ ول عــــن تســــويق  -ق

املنتجــــات النفطيـــــة داخـــــل العــــراق ( بوضـــــع خطـــــة مناســــبة لتســـــويق منتجـــــات 
ــــة املســــتهل ــــادة ثق ــــة لزي ــــ ت تثقيفي ــــام بحم ــــدهون والقي ــــة كيال ــــدهون املنتج ن لل

 و منافسة مثي تها من الدهون املستوردة.يف مصفى الدورة 
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ء-:   او شهءء-5

اســـتخدام التقنيـــات الحديثـــة يف عمليـــة انتـــاج زيـــوت االســـا  وذلـــ  بأنشـــال ومـــدات -أ
ـــا   ـــاع الخ ـــرامل القط ـــناعة واش ـــذه الص ـــل يف ه ـــور الحاص ـــك التط ـــدة تراع ـــدهون جدي ال

 االستثمار يف ما يخص انشال ومدات جديدة . بذل  عن طريق تطوير عقود
ــــة يف اوقاتهــــا املحــــددة -ب ــــات الصــــيانة الدوري اعــــداد الخطــــط املناســــبة الكمــــال عملي

 وكذل  تقليل من فترات الصيانة االضطرارية .
البـــدأ بعمليـــة تطـــوير خزانـــات الـــدهون ومعالجـــة كـــل مشـــاكلها والتـــك تـــ ثر    -جــــ

ــــة ومواصــــفات ــــات املخزون ــــة املنتج ــــة نوعي ــــات الصــــيانة الدوري ــــرال عملي ــــذل  اج ه وك
 ملنظومة عمل امل شرات الخاصة بقيا  مستو  املنتجات 

ــــة  -د     ــــة االنتاجي ــــن العملي ــــاتج م ــــك الن ــــوو البيئ ــــل التل ــــة لتقلي ــــول ال زم وضــــع الحل
ــــائك  ــــدروجين وثن ــــد الهي ــــاز  )كبريتي ــــاو غ ــــن انبع ــــتفادة م ــــدهون واالس ــــدات ال لوم

ــــ ــــل تأثيرهــــا اوكســــيد النتروجين(كوقــــود ل ف ــــ  الغــــازات وتقلي ــــل انبعــــاو تل ران لتقلي
 السلبك   البيئة من جهة وتوفير الوقود الخا  باالفران من جهة اخر .

ــــ ـــات  -ه ـــع املنتج ـــركة توزي ـــط وش ـــايف الوس ـــركتك مص ـــة لش ـــدة ملزم ـــة موم ـــداد خط اع
 النفطية الفنية يف مقر الوزارة لتجن  عدم التطابق بالخطط الشهرية .

جـــدو  املعــــدة مـــن قبـــل شــــركة تنفيـــذ الخطـــط املوضــــوعة يف دراســـة الاالســـراع ب -و 
ـــايف  ـــدات الـــدهون وذلـــ  بتـــوفير  مص ـــدورة والخاصـــة بتطـــوير وم الوســـط /مصـــفى ال

املبـــالغ املاليـــة املخمنـــة لتلـــ  املشـــاريع او تشـــغيل مشـــاركة للقطـــاع الخـــا  عـــن 
ـــق عقـــود اســـتثمارية طويلـــة االجـــل تكـــون يف مصـــلحة شـــركة مصـــايف الوســـط  طري

 تحقق ر يتها يف مجال تطوير الدهون .و
ـــط  -ز ـــايف الوس ـــركة مص ـــاريع يف ش ـــذ مش ـــة لتنفي ـــركات املتقدم ـــة الش ـــن امكاني ـــد م التأك

ـــدد  ـــخ املح ـــاريع بالوق ـــ  املش ـــال تل ـــة بأكم ـــا الخاص ـــة واجباته ـــال كاف ـــدرتها يف اكم وق
واملواصـــــفات املطلوبـــــة لتجنـــــ  االشـــــكاالت املترتبـــــة   امالـــــة املشـــــاريع الـــــى 

ـــر ـــركات غي ـــوف  ش ـــذ  س ـــر ال ـــة االم ـــا التعاقدي ـــال التزاماته ـــادرة   اكم ـــر ق ـــ ة وغي كف
 يطيل من فترة انجاز املشروع وي ثر   مواصفات انجازه .
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  شــــــركة مصــــــايف الوســــــط /مصــــــفى الــــــدورة تــــــوخك الدقــــــة يف تحديــــــد  -ن
ـــكال  ـــ  ا  اش ـــ  لتجن ـــز وذل ـــود تجهي ـــع عق ـــا بتوقي ـــل قيامه ـــن املـــواد قب ـــا م متطلباته

ـــل يف كم ـــد يحص ـــل ق ـــن قب ـــر م ـــدوو ا  تغيي ـــة لح ـــزة نتيج ـــادة املجه ـــة امل ـــة ونوعي ي
 شركة مصايف الوسط .

اعــــداد دراســــة مــــن قبــــل شــــركة مصــــايف الوســــط تت ــــمن ملــــول م قتــــة لتقليــــل -ط
الخســـارة املاليـــة لهيئـــة الـــدهون نتيجـــة الرتفـــاع تكـــاليج االنتـــاج الـــى ان يـــتم البـــدأ 

تحويــــل الخســـارة املاليــــة  بتنفيـــذ مشـــاريع جديــــدة لتطـــوير هيئــــة الـــدهون وبالتـــالك
 الى اربان وذل  بزيادة املبيعات وتقليل كلج االنتاج .

ـــام وزارة الـــنفط بتقليـــل نســـبة شـــركة توزيـــع املنتجـــات النفطيـــة يف اســـعار بيـــع  -  قي
( للمســـــاهمة يف تقليــــل كلـــــج %40منتجــــات الــــدهون ملصـــــفى الــــدورة والبالغــــة )

 الدهون .االنتاج و بالتالك تقليل الخسارة يف قطاع 
تــــوخك الدقــــة مــــن قبــــل القســــم املــــالك يف شــــركة مصــــايف الوســــط يف عمليــــة  -مل

اعـــــ ن الكشـــــوفات الخاصـــــة بالكميـــــات املباعـــــة ملنتجـــــات الـــــدهون بـــــين شـــــركة 
مصـــايف الوســــط و شــــركة توزيــــع املنتجــــات النفطيــــة  وكــــذل  بــــين القســــم املــــالك 

 وقسم املزج واوعية التعبئة يف هيئة الدهون .
ـــــة شـــــر -ل ـــــغ مطالب ـــــة بمبل ـــــع املنتجـــــات النفطي كة مصـــــايف الوســـــط لشـــــركة توزي
( دينـــــار )مليـــــار وخمســـــمائة واربعـــــة مليـــــون ومائـــــة وســـــتون الـــــج 1514160420)

ـــع ) ـــن بي ـــ  ع ـــار( وذل ـــرون دين ـــة وعش ـــا  2968942واربعمائ ـــخ االس ـــوج زي ـــن منت ـــر م ( لت
(SN/500 لشهر  اذار ونيسان من عام )2015 . 
ــــات الن -م ــــع املنتج ــــركة توزي ــــام ش ــــة قي ــــادة عملي ــــة لزي ــــط م ئم ــــع خط ــــة بوض فطي

 التسويق ملنتجات الدهون وتوفير الدعاية امل ئمة لها .
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  ع ا شهء الت شلء

م ارســــال رســــالة باســــتخدام يمكــــنك ديــــوان الرقابــــة املاليــــة االتحــــاد للتواصــــل مــــع  دارة 
 26383 –مع ذكر الرقم التسلسلك الخا  بهذا التقرير  امد  الوسائل ادناه

 ديوان الرقابة املالية االتحاد 
Haifa Street,Iraq, Baghdad]] 

www.fbsa.gov.iq 
info@fbsa.gov.iq 
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