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 الملخص التنفيذي 

 موضوع التمٌٌم 

  1112 – 1111تحدٌث اجهزة الحفر وتأهٌل االجهزة المتمادمة والعاطلة للفترة 

  1112/  1/  12 –تارٌخ التمرٌر 

التً دعت الى البحث فً كفاءه اداء الموضوع اعاله هو سوء استغالل التخصٌصات المالٌة  السبب والمشكلة

 لتحدٌث وتأهٌل اجهزة الحفر واالستصالح 

ان الهدف االساسً من التموٌم هو التحمك من مدى فاعلٌة سٌاسة شركه الحفر العرالٌة فً تحدٌث وتأهٌل 

 باب عدم الكفاءة اجهزه حفر واستصالح االبار النفطٌة وتحدٌد اس
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 نتائج التموٌم تمرٌر 

 ضعف فً بناء وتنفٌذ خطط تطوٌر اجهزة الحفر واستصالح االبار النفطٌة وكما موضح 

 1112 – 1111للسنوات  ضمن الخطة االستثمارٌة لم ٌتم تمدٌم دراسة الجدوى االلتصادٌة والفنٌة – اوال

 مستوى المطاع ولٌس كل شركة على حدى كانت تدرج على  1111بدعوه ان كافة المشارٌع لبل 

( عمود ) مواد تشغٌلٌة مانعات انفجار وانابٌب حفر والتثمٌل ( مع شركتٌن  9تم التعالد على )  – ثانيا

( دوالر ) سبعون ملٌون وخمسمائة واثنان وخمسون الفا 21221577احتكارٌتٌن بمبلغ اجمالً ممداره ) 

من تخصٌصات تحدٌث اجهزة الحفر وتأهٌل المعدات العاطلة والمتمادمة وثالثمائة واربعة واربعون دوالر ( 

% فمط من 17مانعات االنفجار تمثل من  حوبومن خالل الزٌارات المٌدانٌة لمخازن الشركة لوحظ ان المس

والمواد مخزونه فً  1111المواد المجهزة والبعض منها لم تجر علٌها عملٌة سحب من تارٌخ التجهٌز عام 

مكشوفة وفرٌك العمل ٌرى انه لم تتم االستفادة من جزء كبٌر من المبلغ المخصص لتأهٌل اجهزة الحفر ساحات 

 واالستصالح . 

( الف  1528127بكلفة اجمالٌة ) 1112 – 1111( خالل السنوات  2تم تأهٌل ابراج حفر عدد )  – ثالثا

الف دٌنار( اال ان جهاز واحد فمط من بٌن دٌنار ) ملٌار وثالثمائة وثمانٌة وسبعون ملٌون واربعه وخمسون 

وهو لٌد الشطب اي ان  18/2/1117ابار فمط والجهاز متولف منذ  2االجهزة الخمسة دخل العمل وتم حفر 

سنوات اضافة الى تأهٌل جهازٌن اال انها متولفة عن العمل لعدم وجود خطة  5الجهاز لم ٌعمل سوى ما ٌمارب 

 ات الحمٌمٌة للصٌانة لسوء تمدٌر االحتٌاجعمل لها 

جهاز حفر واستصالح خالل الفترة التموٌمٌة وان عملٌة الشطب تزامنت مع بدء مشروع  12تم شطب  – رابعا

مما ٌشٌر عدم توجٌه تخصٌصات المشروع الى اعادة  1111وتأهٌل اجهزة الحفر واالستصالح عام  تحدٌث

مما  1117والثانً  1111تأهٌل تلن االجهزة وان من ضمن االجهزة المشطوبة جهازٌن احدهما تارٌخ الصنع 

  لٌتها ونشاطها ٌشٌر الى ان المبالغ المصروفة لم تحمك الغرض منها فً تأهٌل ابراج الحفر ورفع فاع

ضمن الموازنة االستثمارٌة لتجهٌز اجهزة ومعدات  1112 – 1111عمد خالل  71تم ابرام  – خامسا

 ومستلزمات لتحدٌث اجهزة الحفر واالستصالح وتأهٌل االجهزة العاطلة لوحظ االتً فً تنفٌذ تلن العمود : 

 عمد تجهٌز معدات ومنظومات حفر  -1

)ملٌون وثمانمائة وثمانٌة وعشرون الفا ومائة وثمانٌة وسبعون ر ( دوال 1818128مبلغ العمد  ) 

 دوالر(

 ٌوم  181مدة التجهٌز 

اال ان المواد لم تجهز لغاٌة تارٌخه بسبب التأخر فً حسم فتح االعتماد المستندي بعد ان رفضت 

الشركة المجهزة التعامل مع جمٌع المصارف الخاصة مما ضٌع الفرصة على الشركة االستفادة من 

 التخصٌصات المالٌة 

 عمد تجهٌز معدات ومنظومات هٌدرولٌكٌة لرفع مكونات االجهزة  -1

 )مائتان واثنان وثالثون الفا واثنان واربعون دوالر (  ( دوالر  151171عمد ) مبلغ ال

 ٌوم  111مدة التجهٌز 
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لم ٌتم التجهٌز رغم مرور اكثر من سنه على تارٌخ التولٌع وفتح االعتماد المستندي بسبب الطلبات 

اشهر وبعد اجراء  6المتكررة للشركة المجهزة فً اجراء التعدٌالت على فمرات االعتماد مما استغرق 

تجهٌز المعدات مما  التعدٌالت من لبل شركة الحفر اال انه لم ترد اجابة الشركة المجهزة للمباشرة فً

 ٌشٌر الى وجود تأخٌر متعمد مما ٌستوجب تحدٌد مده معٌنه للتعدٌالت 

 عمد تجهٌز انابٌب حفر  -5

)ثمانٌة ملٌون وثمانمائة واثنان وثمانون الفا وتسعمائة وتسعة ( دوالر  8881929مبلغ العمد ) 

 وسبعون دوالر (

 -:التالٌة  بابلألسمن سنة  ألكثرتأخر تنفٌذ العمد وتجهٌز المواد 

تأخر الشركة المجهزة ارسال وثائك الشحن لمدة طوٌلة الى ما بعد وصول المواد مما ادى الى  -

تأخر اخراج المواد ونملها الى مخازن شركة الحفر وتأخر استالم المواد استالم اولً ونهائً من 

 لبل اللجان المختصة واعداد محاضر استالم ومطابمة المواصفات 

رغم ان الشركة المجهزة هً نفسها الشركة المصنعة للمواد اال ان شروط العمد تنص على تمدٌم  -

الشركة المجهزة شهادة فحص ومطابمة صادرة من احد اعضاء االتحاد الدولً للشركات الفاحصة 

تؤٌد مطابمة المواصفات وتتحمل كلفة الفحص ورغم ذلن تم لبول المواد من لبل شركة الفحص 

 استمطاع اجور الفحص ممابل 

 عدم مطابمة المواصفات الفنٌة بٌن الفمرات الواردة فً العمد وشهادة الفحص ضمن الشحنة الثالثة  -

( دوالر  526718بمبلغ ) 12/11/1112تم استالم محركات من شركة الوطن االمرٌكٌة بتارٌخ  -

تم استبدالها  عادها ولدالمادة المصنعة منا واب بعد شهرٌن من المخاطبات لوجود اختالف فً نوع

 لتالئم المواصفات الحمٌمٌة للمحركات ووحدات التهوٌة . 

مع نفس الشركة لتجهٌز طلبٌات وكانت اغلبها غٌر مطابمة  عمود سابمة 6ان علما ان هن

الطلبٌات واستبدالها بطلبٌات جدٌدة او  بإلغاءحاسبة الشركة المجهزة واالكتفاء مللمواصفات فلم ٌتم 

( تجهٌز متحسس تم لبول  op – 6214 – 168المواد المجهزة اما الطلبٌة المرلمة ) استبدال 

 مخالفتها للمواصفات المرفوضة من لبل الهٌئة الفنٌة رغم  المادة

الحظة اصرار شركة الحفر للتعامل مع الشركات الوسٌطة مثل شركة الوطن رغم مٌمكن 

  مع الشركات المصنعةالمخالفات فً التجهٌز بدال من التعامل المباشر 

ضعف االمكانٌات فً وضع الكلف التخمٌنٌة رغم اهمٌة المواد المجهزة لعمل ابراج الحفر فمد تم  – سادسا

لمفاوضات مع الشركة املٌون دوالر وبعد  11ملٌون دوالر الى  15زٌادة المبلغ المخصص للتجهٌز من 

وخمسمائة وستون الف دوالر ( وال  عشر ملٌوننٌة ( الف دوالر ) ثما18261المجهزة تم تخفٌض المبلغ الى )

، ولد تم التعالد مع شركة ملٌون دوالر  15% عن الكلفة التخمٌنٌة االولٌة البالغة 51ٌزال السعر ٌزٌد بممدار 

فً حٌن ان تارٌخ تجهٌز  18/11/1111اٌطالٌة لتجهٌز معدات ارضٌات االبراج بتارٌخ انجاز تعالدي فً 

/ ومن خالل الزٌارة اشهر من تارٌخ تجهٌز االرضٌات  6اي بعد 1/6/1111ستصالح فً معدات الحفر واال

وحدة مختلفة االنواع  ( 1715) المٌدانٌة لمخازن البرجسٌة تبٌن لله السحوبات من مواد العمد حٌث تم تجهٌز

% من اجمالً الكمٌات المجهزة مما ٌشٌر الى بطئ 52وحدة اي ما ٌمثل نسبة (  251)وان المسحوب منها 

 1/6/1111اضافة الى وجود مواد راكدة لم ٌجر علٌها اي عملٌة سحب من تارٌخ التجهٌز حركة هذه المواد 

اسة علما ان كلفة هذا العمد من اكبر عمود التطوٌر والتأهٌل المخصصة البراج الحفر مما ٌبٌن عدم وجود در

 جدوى التصادٌة دلٌمة باحتٌاجات الشركة من المعدات فمد تحملت الموازنة بمواد لم تستخدم .
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من  1112 – 1111جهاز حفر واستصالح مع المعدات خالل  (25)تضمنت الخطة المستمبلٌة شراء  – عاساب

شركات التراخٌص تخصٌصات الموازنة االستثمارٌة وهذا بناء على حجم االعمال الكبٌر الذي اعلنت عنه 

) مائة وثمانٌة ( دوالر  181781825اجهزة مع معداتها التكمٌلٌة بمبلغ ) 6العاملة فً العراق ولد تم شراء 

ولم تدخل هذه االجهزة للعمل وثمانون ملٌون واربعمائة وواحد وثمانون الفا وثمانمائة وثالثة وخمسون دوالر ( 

وان التأخٌر  1111وهذا الجهاز تم شراءه منذ عام 1112ام عدا جهاز واحد دخل العمل ع 1112لغاٌة عام 

 فً استخدام االجهزة ٌؤدي الى 

 عدم االستفادة من فترة الضمان  -

بعد انتهاء فتره الضمان ال ٌحك للشركة المطالبة بخدمات الصٌانة او استبدال جزء من الجهاز فً  -

 حالة ظهور اي خلل مصنعً 

 الشركات المصنعة من اجهزة جدٌدة تتضمن تطور تكنلوجً  التمادم التكنلوجً بسبب ما تطرحه -

تعرض االجهزة الى متغٌرات العوامل الجوٌة وما ٌتسبب عنه تأكلها بمرور الزمن مما ٌملل العمل  -

 زاالفتراضً والعمر االنتاجً للجها

تعتمد شركة الحفر فً بناء خطة تشغٌل اجهزة الحفر واالستصالح سنوٌا على خطط الجهات المستفٌدة من 

 خدماتها وكما ٌلً 

دعوه ومنالصة معلنة من لبل الشركات االستثمارٌة والخدمٌة ) شركات التراخٌص ( خالل  77بـ  شاركت

 تضمنت االتً  سنوات التموٌم

دد من االبار اضافة الى عمود التشغٌل لتوفٌر اجهزة الحفر دعوات مباشرة لحفر واستصالح ع -

 واالستصالح على اساس االجر الٌومً 

دعوات لغاٌة تارٌخه ال زالت لٌد الدراسة والتولٌع رغم  2منالصة لم ٌحسم موضوع  16تم تولٌع  -

 مرور اكثر من سنه على احالتها 

 منالصة  11محالة للشركة الغٌر بلغت عدد المنالصات  -

 لغاء تنفٌذ بعض المنالصات من لبل الشركة المستفٌدة ا -

 عدم االتفاق مع الشركات االجنبٌة بعد احالة المنالصة  -

عدم االحالة اذ ان شركات جوالت التراخٌص غٌر ملزمة لبٌان اسباب  بأسبابعدم معرفة الشركة  -

 عدم االحالة 

عدم تطوٌر انظمة العمل بما ٌتناسب مع االنظمة المٌاسٌة ) نظام ادارة المشارٌع ، نظام الصٌنة  -

 (   QHSEالحفر واالستصالح ، نظام  ألجهزةالولائٌة 

 ولبول الجهاز سبك ماختبار التأهٌل ال -

صعوبة توفٌر االدوات االحتٌاطٌة لمعدات االجهزة فً الولت المطلوب بسبب تعمد اجراءات  -

 اسالٌب الشراء المعتمدة من لبل الوزارة و

لله عدد العاملٌن الحاصلٌن على الشهادات المهنٌة للعمل وفك المٌاسات العالمٌة وهً من  -

 المتطلبات االساسٌة لشركات التراخٌص

نشاط وبسبب ما تمدم ادى الى تولف اجهزة الحفر واالستصالح لفترات طوٌلة دون عمل أثرت على فاعلٌة 

  الشركة 
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احٌلت على شركة الحفر عدد من المنالصات تسلٌم مفتاح من لبل شركات اجنبٌة وشركة نفط الوسط خالل 

بئر ولغرض تنفٌذ المنالصات تعالدت مع عدد من الشركات  65بئر واستصالح  22لحفر  1112 – 1111

% من مبلغ 91االجنبٌة للحصول على هذه الخدمات كلفت الشركة مبالغ ضخمة تجاوزت لبعض العمود 

 .  المنالصة االصلٌة مما ٌتوجب اعداد دراسة دلٌمة تتضمن كل التفاصٌل للمنالصات لبل المشاركة بها

 

سعت الشركة لشراء وحدات التسمٌت لتوسٌع نشاطها لتمدٌم خدمات مصاحبة لعملٌات الحفر واالستصالح فمد 

اال ان  1111ضمن الموازنة االستثمارٌة لعام ( الف دوالر  11591وحدات تسمٌت بمبلغ )  2حصلت على 

بصوره كاملة وتحتاج المعدات الى  هذه الوحدات لم تدخل الخدمة لغاٌة تارٌخ اعداد التمرٌر العام تورٌدها

معدات تكمٌلٌة ضرورٌة للتشغٌل تتضمن رؤوس التسمٌت وتوصٌالت الضغط العالً وضاغطات الهواء 

 .ومعدات الخلط المولعً وساٌلوات ومحطات الخزن 

 

تسمٌت حصلت الشركة على موافمة وزارة النفط للتعالد على استٌراد المواد التكمٌلٌة لوحدات ال 1111فً عام 

) احدى عشر ملٌون وثمانمائة وواحد وخمسون الفا وستمائة واربعة دوالر ( ( دوالر  11821617بمبلغ ) 

 ولد تم التجهٌز بالكامل اال انها لم تدخل العمل لغاٌة تارٌخه لألسباب :  

عدم تهٌئة البنى التحتٌة والسطحٌة لنصب وتشغٌل وحدات التسمٌت وعدم تدرٌب الكوادر على  -

 ل المعدات لعدم تجهٌز البنى التحتٌة تشغٌ

% من مستحمات الشركة المجهزة بالرغم من عدم فحص المعدات والتأكد من 91تم سداد  -

 مواصفاتها التشغٌلٌة اال بعد النصب والتشغٌل فمد كان ٌتوجب مراعاة الشروط لضمان حك الشركة 

) ملٌونان واربعه واربعون الفا وتسعمائة واثنان ( دوالر 1177981تحملت الشركة مبلغ )  -

عن ارضٌات فً مٌناء ام لصر بسبب تأخرها فً اكمال اجراءات االخراج وثمانون دوالر ( 

 الكمركً . 

ونمل  1117تم تأسٌس شركة الخدمات النفطٌة استنادا لمرار هٌئه الراي فً وزارة النفط عام  -

ومنها معدات التسمٌت من شركة الحفر اوضحت الشركة وسائل العمل الخاصة بالخدمات النفطٌة 

 بعدم جدوى تنفٌذ البنى التحتٌة وتحمل كلفها علما ان الشركة لم تؤسس لغاٌة تارٌخ اعداد التمرٌر .

 

 للخدمات البترولٌة الكوٌتٌة  NAPESCO  عمد شركة 

 موضوع العمد ) تجهٌز رؤوس التسمٌت وتوصٌالت الضغط العالً واجهزة مختبرٌة 

  18/2/1111تارٌخ العمد 

  11/7/1115تارٌخ االنجاز 
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اشهر وتأخر لجان االستالم ومطابمة المواصفات فً اعداد  2تأخر الشركة فً تجهٌز المواد  مدة  -

ٌة ( لم تستلم من لجان الفحص لغاٌة اعداد محاضر االستالم علما ان الشحنة الثالثة ) مواد مختبر

التمرٌر وموجودة فً مخازن البرجسٌة ولد بررت الشركة عدم وصول فرٌك تنصٌب وتشغٌل 

االجهزة من الشركة المجهزة علما انه لد تم اطالق كافة المستحمات المالٌة حتى ان كتاب تمدٌد 

 خ اعداد التمرٌر ( دوالر لم ٌرد الى تارٌ 119812البالغ )  خطاب الضمان

 بالرغم من االستالم اال انها لم تدخل العمل لغاٌة تارٌخ اعداد التمرٌر وذلن بسبب  -

عدم توفر التخصٌصات المالٌة لتهٌئة البنى التحتٌة المالئمة لألجهزة المختبرٌة لتفادي  - أ

  تعرضها للتلف 

صصات المطلوبة لم ٌتم تدرٌب العاملٌن على تشغٌل االجهزة لعدم تهٌئة الكادر بالتخ - ب

 وجاهزٌة الشركة للتدرٌب 

( الف دٌنار لنصب لاعدة خرسانٌة لنصب ساٌلوات  75511تحملت الشركة مبلغ ) –ج 

 لٌم المعدات الى شركة نفط الجنوب. ومعدات التمطٌع وغٌرها فً مولع الرمٌلة الشمالٌة فمد تم تس

   3122 – 3122متابعة التقارير الفنية المتعلقة بنشاط اجهزة الحفر واالستصالح خالل السنوات 

تولف أجهزة الحفر واالستصالح ) االبراج ( عن العمل لفترات طوٌلة بسبب معولات ادت الى تولفها  -1

 منها 

 ٌوم فً السنة لبعض اجهزة الحفر  511التولفات بسبب عدم وجود عمل وصل الى اكثر من  -

التولفات بسبب انتظار تهٌئه موالع العمل وطوالم الحفر والفرق الساندة منها فرق التسمٌت وفرق  -

الجس واستٌراد االدوات االحتٌاطٌة ومواد وسائل الحفر تستغرق فترات طوٌلة تصل الى مئات 

 لتعمد اجراءات الشراء  االٌام

تولفات لغرض انجاز الفحص والمبول ألجهزة الحفر لبل البدء بتنفٌذ برامج العمل من لبل الطرف  -

ٌوم خالل  121الثالث وحسب متطلبات الشركة االستخراجٌة والتً وصلت لبعض االجهزة الى 

 لبل شركة مختصة.السنة مما ٌتوجب وضع خطة للفحص الهندسً لتهٌئة شهادات المطابمة من 

والتً ال ٌمكن اجراءها اال وفك خطط مسبمة بسبب طبٌعة عمل صٌانة ناتجة عن اعمال التولفات  -

الشركة الذي ٌعتمد على الفوز بالمنالصات المعلنة من الشركات االستخراجٌة االجنبٌة والوطنٌة 

 والتً تحدد نوع االجهزة والمواصفات المطلوبة من لبلها . 

اله ٌتضح ان الشركة لم تمم باستغالل تخصٌصات المشروع لتأهٌل كافة االجهزة لتالئم من الوارد اع

متطلبات الشركات المستفٌدة مما ٌتٌح مجاالت اكثر لألجهزة المطلوبة كً تتم عملٌة الصٌانة بشكل 

مبرمج لدر االمكان لتجنب التولفات فً العمل خاصة ان الشركة تمتلن عدد كافً من االجهزة بما 

 مكنها بالمناورة فً االجهزة العاملة ٌ

واجهت الشركة صعوبات فً اصدار شهادات الفحص الهندسً لألبراج وتوفٌر طالم حفر حامله  -

شهادات عالمٌة اضافة الى عطالت االبراج كل هذه االمور ادت الى تولف االبراج حملت الشركة 

     كلف اثرت على نتٌجة النشاط لألبراج كما ٌلً  
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ابراج حٌث بلغ اجمالً  11عدد من اجهزة الحفر تكرار خسارة عدد  ت نتٌجة نشاطكان -أ 

( ملٌون  777722(  ملٌون دٌنار فً حٌن بلغت الكلفة التشغٌلٌة ) 567979اٌرادات االبراج )

 ( ملٌون دٌنار  29118دٌنار اي بصافً خساره ممدارها ) 

( الف  76221767تحملت الشركة مبالغ كبٌرة بلغت ) لتوفٌر متطلبات الشركات النفطٌة  –ب 

حفارٌن من ذوي  1رئٌس حفارٌن ،  1طوالم سنوٌا )  11 – 2دٌنار عن استثمار طوالم حفر من 

الف دوالر شهرٌا لتشغٌل برج الحفر اضافة الى  61 – 22الخبرة والشهادة ( بمعدل اجر شهري 

كلف استئجار الٌات لنمل ابراج الحفر بمبلغ  كلف الحماٌة ووسائل الراحة والسكن اضافة الى

( الف دٌنار مما ٌستوجب توفٌر طوالم من كوادر الشركة للحد من المصارٌف  18512772) 

 االضافٌة 

ٌالحظ مما سبك ان الشركة لم تأخذ بنظر االعتبار تكالٌف ومتطلبات العمل مع تلن الشركات مما 

جدوى التصادٌة دلٌمة لكل منالصة او عمد عمل ٌومً اثر على الربحٌة مما ٌتطلب اعداد دراسة 

لتحدٌد نتٌجة نشاط البرج والتعرف على اسباب الخسائر واٌجاد الحلول مع الجهات المختصة فً 

 وزارة النفط 

وللحصول على  2/11/1111حصلت شركة الحفر على شهادة الجودة فً االدارة فً  –ج 

رغم جهود الشركة  9/2/1116لسالمة المهنٌة بتارٌخ الشهادتٌن فً االدارة والبٌئة والصحة وا

فوت الفرصة فً بالحصول علٌها اال ان التأخر فً تطبٌك هذه االنظمة خالل السنوات الماضٌة 

 المنافسة والحصول على اكبر عدد من المنالصات المعلنة من الشركات االستثمارٌة 

( التً تؤهل حاملها للعمل فً ابراج الحفر   IWCFلله عدد العاملٌن الحاصلٌن على شهادة )  –د 

المتطورة مما اضطر الشركة للتعالد مع شركات الخدمة الستمدام طوالم حفر كلفت الشركة مبالغ 

  1112 – 1111( ملٌون دٌنار خالل السنوات  76221ضخمة بلغت ) 

 1112 و 1117عملت الشركة على توفٌر تخصصات مطلوبة وخاصة ) الحفارٌن ( خالل  -هـ 

( ولد بلغ عدد    IWCFمن خالل ادخال العاملٌن فً دورات تدرٌبٌة للحصول على شهادة )  

% منهم عناوٌنهم الوظٌفٌة ) مهندس ، معاون مهندس ( فً حٌن 21عامل وتبٌن ان  92المتدربٌن 

كان ٌتوجب التركٌز على تخصص ) حفار ورئٌس حفارٌن ( وان البعض منهم حاصل على شهادة 

 هد التدرٌب النفطً وهو غٌر مرخص بمنح هده الشهادة العالمٌة من مع

 

 الزٌارة المٌدانٌة 

 مولع اجهزة الحفر فً حمل الزبٌر والرمٌلة الشمالٌة  -1

ي الى تولف الجهاز وتولف العمل حتٌاطٌة المهمة وفً حالة العطل ٌؤدعدم توفر بعض االدوات اال

ل هذه المعدات تضطر الشركة للتعالد مع الشركات عدم توفر الخبرة لدى موظفً الصٌانة وتأهٌول

 ر فك ذلن من تأخنعة الستٌراد هذه االدوات وما ٌراالمص

 الصٌانة  -1

ال ٌوجد لدى موظفً الصٌانة شهادات عالمٌة مرخصة وممبولة من شركات التراخٌص تؤهلهم ألجراء 

المعدات العاطلة الموجودة الصٌانة ، عدم كفاٌة ورش الصٌانة فً الرمٌلة الشمالٌة الحتواء بعض 

 المكتسبة  الكوادر الوسطٌة من اصحاب الخبرة ، وتعانً الورش الى نمص فًالصٌانة  ألغراض
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 مخازن البرجسٌة والرمٌلة الشمالٌة  -5

  وابواب المخازن على النظام المدٌمالمخازن كبٌرة سموفها متضررة وعطل مفرغات الهواء  -

 اغلب المواد المخزونة مواد لدٌمة اضافة الى عدم استٌعاب المخازن لها  -

 عدم وجود كامٌرات مرالبة  -

وجود كمٌات كبٌرة من المواد ذات الكلف العالٌة من العمود مع الشركات موجودة فً العراء منذ  -

 خازن للممعرضة للتملبات الجوٌة وتعمل الشركة على نملها  1112و  1117عام 

 العاملٌن  فً المخازن  لله عدد -

( دوالر فً العراء 175182212وجود كمٌات كبٌرة من انابٌب مختلفة االنواع واالحجام بمٌمة )  -

بئر اال ان الغت المشروع منذ عام  111فً ساحة الزبٌر لم ٌتم استخدامها تعود الى مشروع حفر 

النابٌب وتحاول الشركة االن بالرغم من تعالد شركة الحفر مع شركات اجنبٌة لتجهٌز هذه ا 1118

 تسلٌمها الى شركة نفط الجنوب لعدم الحاجة لها 

والخالطات العائدة لمواد التسمٌت فً مخازن الشركة الرئٌسٌة وجود اجهزة مختبرٌة والساٌلوت  -

  1117دون ان ٌتم استالمها ونصبها وتشغٌلها بانتظار البنى التحتٌة منذ عام 
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 االستنتاجات 

بمبلغ تخصٌصات مشروع تحدبث وتأهٌل اجهزة ابراج الحفر واالستصالح  استغاللتم  -1

 577( دوالر ) سبعون ملٌون دوالر وخمسمائة واثنان وخمسون الف و 21221577) 

معظمها مواد بطٌئة الحركة مخزونة فً ساحات مكشوفة لرب لشراء مواد تشغٌلٌة دوالر ( 

 باحات مخزن الرمٌلة الشمالٌة 

ابراج فمط وعً  2فمد بلغ عددها  1112 – 1111ج المؤهلة خالل السنوات لله عدد االبرا -1

متولفة عن العمل لعدم وجود خطة عمل لها وهً لٌد الشطب حٌن اعداد التمرٌر اضافة الى 

اال انها ما زالت موجودة فً جهاز تزامنا مع بدء مشروع تحدٌث اجهزة الحفر  12شطب 

 موالع الزبٌر والرمٌة 

ضعف فً اداء عملٌة التعالد والمتابعة لتنفٌذ العمود مع الشركات المجهزة مما كلف موازنة  -5

اضافة الى التأخر فً تجهٌز المواد الشركة مبالغ ضخمة لشراء معدات لم تستخدم فً النشاط 

 واخراجها من الموانئ

ر لم تدخل ( الف دوال 181781بمبلغ )  1111ابراج والمعدات التكمٌلٌة سنة  6تم شراء  -7

سوى جهاز واحد مما عرضها الى خسارة فترة الضمان الممدم من  1112العمل لغاٌة 

 الشركات المصنعة فمد تحملت كلف دون استفادة 

وجود مشاكل حال دون تنفٌذ عدد من المنالصات التً حصلت علٌها من الشركات االستثمارٌة  -2

 طوٌلة ادت الى تولف اجهزة الحفر فترات

ة مع عدد من شركات الخدمة االجنبٌة للحصول على الخدمات المصاحبة للحفر تعالدت الشرك -6

% لبعض العمود من مبلغ المنالصة االصلً اضافة الى 91كة مبالغ تجاوزت كلفت الشر

 الكلف االخرى من الحفر ونمل االبراج وادوات الحفر 

تم انفاق مبالغ ضخمة من تخصٌصات مشروع تأهٌل اجهزة الحفر واالستصالح لمنافسة  -2

الشركات االجنبٌة وتمدٌم الخدمات المصاحبة لحفر ابار النفط اال انه لم ٌتم تنصٌبها واالستفادة 

منها لغاٌة تارٌخ اعداد تمرٌر دٌوان الرلابة المالٌة وال زالت موجودة فً ساحات الزبٌر 

 لنرجسٌة ومخازن ا

بسبب عدم وجود خطة عمل والضعف فً استغالل تخصٌصات مشروع التأهٌل لتوفٌر  -8

متطلبات الشركات االجنبٌة تولفت اجهزة الحفر واالسنصالح عن العمل لفترات طوٌلة ، 

اضافة الى اسباب اخرى للتولف منها انتظار اجراءات التعالد او انتظار نتائج الفحص 

 ولفات الصٌانة انتظار االدوات االحتٌاطٌة الهندسً تهٌئة المولع ت

لم ٌتم اعداد دراسة جدوى التصادٌة لكل منالصة او عمد عمل ٌومً لتحدٌد نشاط كل برج مما  -9

ابراج حبث بلغت خسارة تلن  11حمل الشركة مبالغ عالٌة اثرت سلبا على نتٌجة نشاط 

 ملٌون دٌنار  29118االبراج 

المتطورة  مه العمللعمل المٌدانً المتمثلة تطبٌك انظتأخر الشركة تطبٌك معاٌٌر ا -11

( الف دٌنار للحصول على طوالم  76221676وتأهٌل العاملٌن مما كلف الشركة مبلغ ) 

 الحفر المتخصصة .
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 المصادر 

دٌوان الرلابة  ) نمرٌر 15/2/1111بتارٌخ  1/7/15/11511كتاب دٌوان الرلابة المالٌة ذو العدد 

المالٌة / نتائج تموٌم اداء سٌاسة شركة الحفر العرالٌة فً تحدٌث اجهزة الحفر وتأهٌل االجهزة 

 ( 1112 – 1111المتمادمة والعاطلة للسنوات 

 

 

 

 


