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 :الممخص
صناعة النفط والغاز في ييدف ىذا البحث الى دراسة التوزيع الجغرافي ل

محافظة االنبار ، وكذلك دراسة توزيع الصناعات النفطية في المحافظة من 
مصافي النفط المتمثمة بمصفى حديثة ومحطات الضخ المتمثمة بمحطة 

k3   ومحطة تيوان فضال عن معامل التصفية في المحافظة المتمثمة
 .بمعمل االنبار ومعمل الزيدان ، و حقل عكاس الغازي 
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Abstract: 

This research aims to study the geographical distribution 

of the oil and gas industry in Anbar Governorate, as well 

as study the distribution of oil industries in the 

governorate from the oil refineries represented by 

Haditha refinery and pumping stations represented by the 

K3 station and Tewan station as well as the refining 

plants in the province represented by the Anbar plant, 

Al-Zaidan plant, and Akkas gas field. 
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 المقدمة
يمعب النفط  والغاز دورًا حاسمًا في اقامة الصناعات في العراق بشكل عام وفي 
منطقة الدراسة بشكل خاص ، ألنو المكتشف االىم الذي كان واليزال احد اىم اسباب الصراع 
في العالم فالدول التي تمتمك النفط والغاز تمتمك مصدرًا ميمًا من مصادر القوة االقتصادية ، 

نفط والغاز من كونيما مصدرًا ميمًا من مصادر الطاقة ومادة اولية لمكثير من تبرز اىمية ال
 .الصناعات 

 مشكمة البحث:
 ىل تتوزع صناعة النفط والغاز عمى جميع اقضية المحافظة ؟ 

 فرضية البحث: 
  يقتصر التوزيع الجغرافي لصناعة النفط والغاز عمى بعض اقضية محافظة االنبار .

 هدف البحث : 
 ف البحث الى معرفة التوزيع الجغرافي لصناعة النفط والغاز في محافظة االنبار.ييد

 حدود البحث:
 39( شماال وخطي طول )  35ـ  31بين دائرتي عرض ) فمكيًا محافظة االنبار تقع 

اما بالنسبة لمموقع الجغرافي لمحافظة االنبار فيتحدد موقعيا المكاني بالقسم ،  ( شرقا 44ـ 
العراق حيث يحدىا من الشرق محافظة صالح الدين ومحافظة بغداد ومحافظة الغربي من 

كربالء ومحافظة النجف ومن جية الشمال محافظة نينوى ومن جية الجنوب والجنوب الغربي 
تمثل حدودىا جزءا من حدود العراق السياسية مع المممكة العربية السعودية اما بالنسبة لحدود 

لغربي فيي تشكل جزءا من حدود العراق السياسية مع سوريا اما المحافظة من جية الشمال ا
 (1من جية الغرب مع المممكة االردنية  . ينظر الخارطة )

 ( موقع محافظة االنبار من العراق والمحافظات والدول المجاورة 1خريطة )
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جميورية العراق ، وزارة الموارد المائية ، مديرية المساحة العامة ، خريطة العراق واألنبار ، المصدر: ـ 

  Arc Map 10.4.1مخرجات  برنامج و  (. 1000000:1، مقياس) 2018
 التوزيع الجغرافي لصناعة النفط والغاز في محافظة االنبار

 اوال: مصفى حديثة 
ي العراق تم انشاء المصفى في عام احد اقدم المصافي ف يعد مصفى حديثة من

في محافظة االنبار في مدينة حديثة ، ناحية الحقالنية وبالقرب من نير الفرات،   1947
دونم (  100اذ تبمغ مساحة المصفى ) ، (2ينظر الخارطة ) K3كم من محطة 1وعمى بعد  

يقع  (.1)كم   4يبعد عن مدينة حديثة  وىو مصفى حكومي تابع الى شركة مصافي الشمال
التابعة   k3مصفى حديثة في موقع استراتيجي ميم حيث يقسم المصفى في داخل محطة 

. (2)عقدة استراتيجية لربط نفط البصرة ونفط كركوك k3لشركة نفط الشمال ، وتعتبر محطة 
والثاني بقطر  عقدة 12يتم تجييز المصفى من حقول كركوك عبر انابيب الخط االول بقطر 

من كركوك وصوال الى منطقة  k3عقدة وكذلك خط الغاز الجاف المغذي لمحطة  32
انبوب  عن طريق بصرةالنفط الخام من حقول الب تجييزهعكاشات في مدينة القائم ، وكذلك يتم 

عقدة ؛ وبسبب االعمال التخريبية التي تعرض ليا الخط  42الخط االستراتيجي بقطر 
مما ادى الى توقف ىذ الخط عن العمل ، يوجد نوعين  بصرةلقادم من حقول الاالستراتيجي ا
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( والنوع االخر الرطب والحمو surمن النفط الخام المغذي لممصفى النفط الجاف والمر )
(sweet يعد النفط الخادم القادم من حقول كركوك من النوع الجاف والمر والنفط القادم ، )

وسميو نفط كركوك بالنفط الجاف والمر وذلك لعدم  .رطب والحمومن حقول البصرة من النوع ال
احتوائو عمى المياه اما سبب تسمية نفط البصرة بيذا االسم الحتوائو عمى كميات من المياه وال 

عن النفط الخام   هيدخل لمعممية االنتاجية اال بعد ان يدخل الى )كاسر استحالب ( لفصل الميا
 .(3)ى نفط ، لذلك يفضل نفط كركوك عم

، مبرميل باليو  6000،، وكانت طاقة التصميمية  1949بدأ المصفى في االنتاج عام 
( برميل 4330في الساعة  أي ما يعادل ) 3(م 39،7اما الطاقة االنتاجية لموحدة االولى  )

 FOSTERباليوم ،  تم انشاء ىذه الوحدة التكريرية من قبل شركة فوستر ويمر االنكميزية ) 
WHEELER ( ،تنتج الوحدة االولى ) النفط االسود ، النفط االبيض ، وزيت الغاز ، النفثا

  الثقيمة ( .
برميل باليوم 100000تم انشاء وحدة تصفية اخرى بطاقة انتاجية   1982وفي عام   

برميل باليوم، تم انشاء ىذه الوحدة من 16000وبذلك اصبحت  طاقة المصفى التصميمية 
 7200بالساعة أي ما يعادل 3(م66( االمريكية ، بطاقة انتاجية )Hawabakerقبل شركة )

برميل باليوم ، وتنتج ىذه الوحدة )النفط االسود ، زيت الغاز ، والنفط االبيض ، والنفثا الثقيمة 
   ( . 1كما مبين في الجدول )   (4)، والنفثا الخفيفة (

 ( مصفى حديثة2خريطة )

 
 المصدر : من عمل الباحث باالعتماد عمى : 
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  .2020لمتابعة ، شعبة المعمومات ، جميورية العراق ، وزارة النفط ، دائرة الدراسات والتخطيط واـ 1
 .  Arc Map 10.4.1مخرجات  برنامج  ـ2

 وحدات التصفية وطاقتها التصميمية واالنتاجية في مصفى حديثة  ( 1جدول )
 الطاقة االنتاجية  الطاقة التصميمية   وحدات التصفية  ت
 FOSTERوحدة التصفية القديمة  1

WHEELER  االنكميزية 
 برميل/يوم4330 برميل/ يوم  6000

 Hawabakerوحدة التصفية الحديثة  2
 االمريكية 

 برميل/يوم7200 برميل/يوم 10000

 برميل/يوم11530 برميل/يوم16000  المجموع
 -1/12/2020الميدانية ، باالعتماد عمى استمارة االستبيان لممدة المصدر : الدراسة 

20/12/2020. 
وىذه الخزانات ال  (  بطاقات خزنية مختمفة8يبمغ عدد الخزانات في المصفى )

تستطيع استيعاب  الطاقات االنتاجية لوحدات التصفية الحالية والمستقبمية لذلك يتم العمل 
( خزان الستيعاب منتوجات المصفى ، يتم 12ديدة بعدد )االن العمل عمى انشاء خزانات ج

برميل باليوم من قبل وزارة النفط من نوع 10000حاليا انشاء وحدتين تصفية  طاقة كل وحدة 
(Hawabaker واالن يتم العمل بيا كمراحل اولى ، لتصبح الطاقة التصميمية المستقبمية )

ستثماري تم االعالن عنو في وزارة النفط برميل /يوم . وكذلك ىناك مشروع ا36000لممصفى 
برميل /يوم في موقع المصفى الحالي ، ىذا المشروع 70000ألنشاء مصفى استثماري بطاقة 

حاليا في طور االجراءات القانونية إلكمال اجراءات االحالة . فضال عن ذلك انشاء وحدة 
    تحسين البنزين )وحدة ىدرجة ( .

الكيرباء كيربائية لممصفى من محطة سد حديثة يتم الحصول عمى الطاقة ال 
من قبل شركة  (اكمي 2 )ولكن حاليًا يتم االن انشاء محطة توليد كيربائي ذاتي بطاقة ،الوطنية

وىذه الشركة شريكة مع شركة كونز االلمانية فرع العراق ، تتكون عراقية )شركة الزوراء ( 
عمى مادتي النفط االسود وزيت الغاز ( ، يكون عمل المحطة 2المحطة من محركات  عدد )

والغرض من انشاء ىذه المحطة ىو تخفيف عن الكيرباء الوطنية وتحقيق اكتفاء ذاتي 
  .لممصفى من الكيرباء
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من المياه ألغراض التبريد فضال عن االستخدامات الخدمية  3م20يستيمك المصفى   
ب من نير الفرات ،  يحتوي االخرى داخل المصفى ، ويتم نقل المياه عن طريق االنابي

المصفى عمى محطة لمتعامالت الفيزيائية وذلك لمحفاظ عمى البيئة من التموث فبداًل من طرح 
مخمفات المصفى الى االراضي المجاورة يتم وضعيا في خزانات خاصة لمحطة التعامالت 

رى من النفط وبعد ذلك يتم التعامل معيا فيزيائيًا من خالل فصل المياه عن المخمفات االخ
االسود والنفثا وزيت الغاز التي تتسرب مع المياه اثناء عممية التكرير ويتم بعدىا اعادة تكريرىا 

 .(5)مرة اخرى 
( عاماًل من ميندسين واداريين وفنيين  562اذ يبمغ عدد العاممين في المصفى )

جميع العاممين  % والباقي فنيين ،15% اناث ، ويبمغ عدد االداريين  2% منيم ذكور و 98
وان جميع العاممين في المصفى  في المصفى كوادر نفطية مدربة خرجين معاىد وكميات ، 

ويقسم عدد العاممين عمى االقسام الموجودة  من محافظة االنبار واغمبيم من قضاء حديثة
 .(6) (1( والشكل ) 2داخل المصفى كما موضح في الجدول )

 ديثة(عدد العاممين في مصفى ح 2جدول )
 النسبة  % عدد العاممين  اسم الشعبة  ت
 805 48 الشعبة االدارية  1
 17008 96 الشعبة اليندسية  2
 16001 90 شعبة االنتاج  3
 1607 94 شعبة الطاقة  4
 1006 60 شعبة الفحص والمراقبة  5
 604 36 شعبة العالقات العامة  6
 1204 70 الشعبة الفنية  7
 607 38 شعبة السالمة  8
 503 30 شعبة الضخ والخزن  9
 %100 562 المجموع  
المصدر : من عمل الباحث باالعتماد عمى استمارة االستبيان لممدة      

1/12/2020-20/12 /2020 . 
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 (عدد العاممين في مصفى حديثة1شكل)

 
 (2المصدر : من عمل الباحث باالعتماد عمى جدول)

تمر عممية االنتاج في المصفى بالعديد من المراحل  ، فبعد وصول النفط من محطة 
K3   التابعة لشركة نفط الشمال يدخل النفط الخام الى خزانات كبيرة لتيدئتو والتخمص من

المياه الموجودة وبعدىا يدخل النفط الخام الى وحدة التكرير ويمر بفالتر لمنع دخول االتربة 
( NaoHية الى برج التقطير ، ثم يتم بعد ذلك حقن مادة الصودا الكاوية )والمواد الثقم

ىيدروكسيد الصوديوم فائدتيا تحويل امالح الكموريدات الى كموريد الصوديوم لمنع تحرر 
 الكمور المسبب لمتأكل في قمة البرج .

يتم سحب النفط الخام عن طريق مضخات النفط ومن ثم الى مبادالت حرارية تتبادل 
مع زيت الغاز في مبادلة حرارية ومن ثم تتبادل مع النفط االسود بثالث مبادالت حرارية وبعد 
المبادالت الحرارية يتم دخول النفط الخام الى الفرن الحراري من االسفل لزيادة درجة حرارة 

( انبوب موزعة عمى ثالث مناطق االولى منطقة 98النفط الخام ، ويتكون الفرن الحراري من )
لحمل والثانية التوصيل والثالثة االشعاع  الوقود المستعمل لتغذية مشاعل الفرن ىو النفط ا

( مئوية  عمى شكل بخار  327 – 320الخام ، يخرج النفط الخام من الفرن الحراري بدرجة )
(  وبعدىا يخرج كل منتوج حسب درجة غميانو ، flas zoneالى برج التقطير منطقة النزع )

االسود من اسفل برج التقطير ويسحب عن طريق المضخة ومن ثم الى مبادالت يخرج النفط 
حرارية لزيادة درجة حرارة النفط الخام وتقميل درجة حرارة النفط االسود وبعدىا الى مبادلتين 
مائية او ىوائية حسب تصميم وحدة التكرير لخفض درجة حرارة المنتوج ثم الى الخزان 
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عمى من النفط االسود يخرج زيت الغاز ويمر بمسيطر ثم الى برج الخاص بالمنتوج . والى اال
النزع فائدة برج النزع تحسين درجة الغميان بواسطة النفط االسود ثم يذىب الى مضخة دفع 

( مع الماء coolerزيت الغاز وبعدىا الى مبادلة حرارية مع النفط الخام ثم الى مبادلة مائية )
الى خزانات خزن المنتوج . وفي المرحمة من اعمى اوسط برج لخفض درجة حرارة المنتوج ثم 

( ثم 2التقطير يخرج النفط االبيض ويذىب باتجاه برج النزع ومن ثم الى مبادالت مائية عدد )
الى الخزانات ، اما في المرحمة االخيرة في اعمى قمة البرج تخرج النفثا الثقيمة وتذىب باتجاه 

ى وعاء فصل ثم الى المضخة وينقسم منتوج النفثا قسمان قسم (  ثم ال4مبادالت مكثفة عدد )
يذىب الى االنتاج والقسم الثاني يرجع الى قمة برج التقطير لسيطرة عمى درجة الحرارة في قمة 

 ( . 2. وكما موضح بالمخطط )(7)البرج 
 مراحل العممية االنتاجية في مصفى حديثة (2شكل)

 
 
 
 
 
 
 

 المصدر : من عمل الباحث باالعتماد عمى شعبة التكرير في مصفى حديثة
من منتوج النفط االسود  2020بمغ االنتاج السنوي لمصفى حديثة في عام 

االبيض ( برميل سنويا وانتاج النفط 690525( برميل سنويًا وانتاج زيت الغاز )2352900)
 ( .3( والشكل )3(  وكما موضح بالجدول )900240( اما انتاج مادة النفثا )946275)

  2020 – 2010االنتاج السنوي  وكمية التصريف لمصفى حديثة من سنة ( 3جدول)
 )ب / سنة (

 
 
 

 نفثا ثقيلة

 نفط ابيض

 الغاززيت 

 نفط أسود

نفط 
 خام

برج 

 التقطير
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 النفط االسود السنة
 )ب / سنة (

 زيت الغاز
 )ب / سنة (

النفط 
 االبيض

 )ب / سنة (

 النفثا
 سنة ()ب / 

مجموع 
 االنتاج

 )ب / سنة (

كمية 
 التصريف

 )ب / سنة (
2010   993600 291645 399632 380160  

2065037 
2015037 

2011 1159150 340255 466170 443520 2409095 2102043 

2012 1242351 364430 499563 475233 2581577 2281675 

2013 1324817 388793 532867 506880 2753357 
 

2473180 

2014 0 0 0 0 0 0 

2015 0 0 0 0 0 0 

2016 0 0 0 0 0 0 

2017 1656324 486132 666756 633574 3442786 
 

3041626 

2018 2125200 623705 854739 813120 4416764 4111932 

2019 2277435 668250 915750 871276  
4732711 

4302504 

2020 2352900 690525 946275 900240 4889940 4490320  
  

المصدر : من عمل الباحث باالعتماد عمى :   قسم مصفى حديثة ، شعبة االنتاج ، 
 .       2020بينات غير منشورة ، 

 – 2010لمصفى حديثة من سنة  تصريف(االنتاج السنوي  وكمية ال3شكل )
 )ب / سنة (  2020
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  (  3المصدر : من عمل الباحث باالعتماد عمى جدول )
يتم تصريف المنتوجات الناتجة عن المصفى بواسطة شركة التوزيع لممنتوجات النفطية 
في االنبار ، وتصريف النفط االسود الى معامل االسمنت كمعمل كبيسة ومعمل الفموجة 
ومعمل القائم سابقا ، اما بالنسبة لمنفثا فتصدر الى االمارات العربية عن طريق النقالت 

بسبب الحرب التي تعرض ليا العراق ، اذ  1991صفى لمتوقف في عام النفطية . تعرض الم
؛ نتيجة لمقصف اصيبت وحدة التكرير االولى بدمار ادى الى توقف المصفى عن االنتاج

ولكن بعدىا تم اعادة اعمار المصفى في فترة وجيزة ليعاود  الجوي الذي تعرض لو المصفى ،
بسبب  2003في عام  لعمل مرة اخرىعن االمصفى العمل من جديد ، وكذلك توقف 

االحتالل االمريكي لمعراق ثم عاود العمل مرة اخرى ، واخرىا تم ايقاف المصفى عن االنتاج 
ليعاود العمل مرة  2016 - 2014لممدة  عند دخول عصابات داعش االرىابية الى االنبار

 . ظةاخرة بعد القضاء عمى عصابات داعش واستقرار الوضع االمني في المحاف
 K3ثانيا : محطة 
مدينة حديثة ، ناحية الحقالنية وبجانب نير  –بمحافظة االنبار  K3تقع محطة 

ىيت (  –كم عن مصفى حديثة  ، وبالقرب من طريق السيارات )عنو  1وتبعد الفرات االيمن 
تعرف من قبل شركة انكميزية  1928تم انشاء ىذه المحطة سنة ( ، 3وكما في الخريطة )

شركة البترول البريطانية . وىي محطة ضخ تابعة لشركة نفط الشمال ىيئة  (Bbcباسم )
( ، تعد محطة ميمة واستراتيجية بإمكانيا 1العمميات قسم المنظومة الغربية  كما في الصورة )

استالم النفط من كركوك وضخو باتجاه البصرة وتيوان وكذلك استالم نفط البصرة وضخو 
 . (8)موقع تعتبر حمقة الوصل بين نفط الشمال ونفط الجنوب باتجاه الشمال وبيذا ال

( عامال من ميندسين وفنيين واداريين 220) k3اذ يبمغ عدد العاممين في محطة 
 ( .4( وشكل )4موزعين عمى الشعب والوحدات الموجودة في المحطة وكما في الجدول )

ء الوطنية من سد يتم الحصول عمى الطاقة الكيربائية لممحطة من خالل الكيربا
(داخل المحطة من نوع  روستن يولد كل توربين 2حديثة فضاًل عن وجود توربينات عدد )

 واحد ميكا . ولممحطة مشروع ماء خاص بييا عمى نير الفرات يسمى مشروع ماء حجالن .  
 k3( محطة 3خريطة )
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 المصدر : من عمل الباحث باالعتماد عمى : 

وزارة النفط ، دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة ، شعبة جميورية العراق ، ـ 1
  . 2020المعمومات ، 

 .  Arc Map 10.4.1مخرجات  برنامج ـ 2
 k3( محطة 1صورة )

 
 27/12/2020المصدر: الدراسة الميدانية ، التقطت الصورة بتاريخ 



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (91( اجمللد )2العدد )

 2222 حزيران

 

)1523 ) 
 

عن طريق اربعة انابيب منيا انبوب  k3اذ يتم وصول النفط من كركوك الى محطة 
عقدة ونتيجة لزيادة كميات النفط الخام  16عقدة في بداية االنشاء وبعدىا تم انشاء انبوب  12

عقدة  32عقدة وكذلك بعدىا تم انشاء انبوب بسعة  30من كركوك تم لنشاء خط اخر بسعة 
من كركوك تم لنشاء خط اخر لضخ النفط الخام الى محطة  ونتيجة لزيادة كميات النفط الخام 

عقدة لضخ النفط الخام الى محطة   32عقدة وكذلك بعدىا تم انشاء انبوب بسعة  30بسعة 
k3  فضال عن الخط االستراتيجي الذي يربط نفط الشمال بنفط الجنوب ، تبدأ جميع ىذه

في ناحية  k2( في محافظة كركوك وصوال الى محطة 1) كركوك   k1االنابيب من محطة 
في حديثة ، اما بالنسبة  k3الصينية قرب بيجي في محافظة صالح الدين وبعدىا الى محطة 

عقدة  42عن طريق الخط االستراتيجي   k3الى النفط الخام من البصرة يصل الى محطة 
(  الواقعة في pump station) ps1بعد ان يمر بعدة محطات ضخ منيا محطة ضخ 

  ps3في محافظة السماوة ومن ثم الى محطة  ps2حطة محافظة البصرة وبعدىا يتجو الى م
في محافظة االنبار بالقرب من بحيرة الحبانية ومن بعدىا   ps4بالنجف وصوال الى محطة 

، ولكن بعد االحتالل االمريكي لمعراق تعرض ىذا الخط الى الدمار وتم  k3يصل الى محطة 
لذي ادى الى توقف ضخ النفط من سرقتو وتثقيبو من قبل المجموعات االرىابية االمر ا

البصرة الى حديثة وبالعكس ، واالن تم انشاء خط جديد موازي لمخط القديم وىو االن جاىز 
؛ ولكن بسبب تدمير اغمب الخزانات والمضخات   k3لمضخ في امكانية االستالم في محطة 

 .(9)في المحطة تعذر استالم النفط من البصرة 
زانًا  بأحجام مختمفة ؛ وذلك الستالم النفط الخام  ( خ12عمى )  k3تحتوي محطة

سواء من كركوك ام من البصرة وضخو الى مناطق التصدير عن طريق األنابيب ومحطات 
تعرضت بعض اغمب الخزانات الى التدمير ما بعد عام  k3 الضخ الموجودة بعد محطة

 العمميات االرىابية تعرضت الى التدمير بسبب  2014وتم اعادتيا ، وكذلك في عام  2003
مما ادى الى توقف اغمبيا عن العمل واالن ال يوجد سوى خمسة خزانات عاممة اما الخزانات 

 .(10)( 5( وشكل )5االخرى يتم اعادتيا لمخدمة  وكما في الجدول )
 k3(عدد العاممين في محطة 4جدول )

 النسبة % عدد العاممين اسم الشعبة او الوحدة ت
 4009 90 شعبة الضخ 1
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 2707 61 شعبة الخدمات 2
 1009 24 الشعبة االدارية 3
 9009 20 شعبة النقميات 4
 4009 9 الوحدة الفنية 5
 4009 9 وحدة االتصاالت 6
 2027 5 وحدة البيئة 7
 0090 2 الوحدة القانونية 8
 %100 220 المجموع 

  10/1/2021 – 27/12/2020المصدر : من عمل الباحث باالعتماد عمى الدراسة الميدانية لممدة  
 k3( عدد العاممين في محطة 4شكل )

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (4المصدر : من عمل الباحث باالعتماد عمى جدول )
 k3( عدد الخزانات وطاقتها الخزنية في محطة 5جدول )

 الحجم /برميل  ارتفاع الخزان  قطر الخزان/متر رقم الخزان ت
1 145 50 12 148000 
2 146 50 12 148000 
3 147 4204 1405 131000 
4 148 4204 1405 131000 
5 ST1 50 12 148000 
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6 ST2 50 12 148000 
7 501 50 12 148000 
8 502 50 11 148000 
9 170 2105 1405 32900 

10 10 3605 14 93000 
11 11 3605 14 93000 
12 503 50 12 148000 

، شعبة الضخ  k3المصدر : شركة نفط الشمال ، ىيئة العمميات ، قسم المنظومة الغربية ، محطة 
 ،2020 . 

 k3( خزانات محطة 5شكل)
 
 
 
 
 
 
 
 

 (5المصدر: من عمل الباحث باالعتماد عمى جدول )
  (1) ط/  T-1ثالثا: محطة 

الخام العراقي السوري المبناني وىي آخر ي محطة ضخ عمى خط تصدير النفط وى
تابعة اداريًا  قضاء القائم -وتقع في محافظة االنبار  ةمحطة ضخ داخل االراضي العراقي

كم (  98كم ( تقريبا شرق الحدود العراقية السورية وتبعد ايضا )  61تبعد )  لناحية العبيدي 
 .(11)( 4طة ) ينظر الى الخري في قضاء حديثة 3تقريبا غرب محطة ضخ ك

( وىو ميناء طرابمس عمى البحر  Tripoliتسميتيا من كممة )  T-1أخذت محطة 
من قبل  في ثالثينيات القرن الماضي T1األبيض المتوسط في لبنان .انشأت محطة ضخ 
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ومرت بعدة مراحل من التطور لزيادة كمية النفط الخام  شركة بريتش بتروليوم االنكميزية ،
 راق .المصدر خارج الع

 T1محطة  (4خريطة )

 
 المصدر : من عمل الباحث باالعتماد عمى : 

جميورية العراق ، وزارة النفط ، دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة ، شعبة ـ 1
  . 2020المعمومات ، 

  . Arc Map 10.4.1مخرجات  برنامج ـ 2
كانت تحتوي عمى مضخات تم تنصيبيا عمى خط  T1في بداية انشاء محطة ضخ 

برميل /  40،000بطاقة تصدير )   1934عقدة ( سنة  12تصدير النفط االول ذو القطر ) 
عقدة ( سنة  16يوم ( وبعدىا تم تنصيب مضخات اكبر عمى خط تصدير النفط ذو القطر ) 

أكبر عمى خط  برميل / يوم ( وبعدىا تم تنصيب مضخات 90،000بطاقة تصدير )  1948
برميل / يوم  650،000بطاقة تصدير )  1965عقدة ( سنة  30تصدير النفط ذو القطر ) 
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( وكانت جميع ىذه المضخات تدور بواسطة محركات تعمل عمى النفط الخام . بعدىا تم 
 32/  30تنصيب مضخات كبيرة لضخ النفط المصدر عمى خط تصدير النفط ذو القطر ) 

برميل / يوم ( تدور بواسطة توربينات غازية تعمل  1،400،000)  عقدة ( بطاقة تصدير
 T1( خزانات لمنفط الخام في محطة  4تم انشاء )  1940في سنة  الطبيعي . عمى الغاز 

، لكن برميل ( تقريبًا لتخزين النفط الخام وتصديره  111،500)  وسعتيا الخزنية الكمية
وحاليا يتم  2014عمال االرىابية ما بعد عام تعرضت ىذه الخزانات الى الدمار بسبب اال

عمى محطة تحميل لمصياريج يتم من  T-1تحتوي محطة . العمل عمى اعادتيا لمخدمة
( برميل 125000خالليا نقل النفط الخام الى الزرقاء في االردن  وبمعدل يومي يصل الى) 

ن لمموظفين ومسابح وىي تحتوي ايضا عمى مرافق خدمية متكاممة تشمل منازل سك،   يوميا
 .  ومالعب رياضية ودور سينما ونوادي لمموظفين وكافة الخدمات االخرى

( عاماًل من ميندسين وفنيين واداريين 108) 1يبمغ عدد العاممين في محطة ط /
 (.6( والشكل ) 6مقسمين حسب الوحدات االدرية الموجودة في المحطة كما في الجدول )

 T1( عدد العاممين في محطة 6جدول ) 
 النسبة % عدد العاممين  اسم الوحدة  ت
 12003 13 وحدة االدارة  1
 23014 25 وحدة الخدمات اليندسية  2
 20037 22 وحدة الضخ  3
 1085 2 وحدة الكيرباء  4
 12096 14 وحدة االطفاء  5
 5055 6 وحدة اآلالت الدقيقة  6
 11011 12 دائرة صيانة التوربينات الغازية  7
 3070 4 دائرة االتصاالت  8
 1085 2 دائرة صيانة الخطوط الرئيسية  9

 7040 8 وحدة النقميات  10
 %100 108 المجموع 

 10/1/2021- 27/12/2020المصدر: الدراسة الميدانية لممدة 
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 T1(عدد العاممين في محطة 6شكل )

 
 ( 6الباحث باالعتماد عمى جدول )المصدر: من عمل 

 ليا منيا :الوحدات التابعة العديد من  T-1تضم محطة 
 . وحدة االدارة .1
 . وحدة الضخ .2
 . وحدة الخدمات اليندسية .3

 :لشعب وأقسام أخرى في الشركة وىي تابعة T1توجد كذلك وحدات ساندة في محطة 
 . T1. وحدة كيرباء 1
 . T1. وحدة اطفاء 2
 وحدة النقميات .. 3
 الدقيقة . اآلالت. وحدة 4

 وكذلك توجد دوائر أخرى في المحطة وىي : 
 الغازية . تالتور بينا. دائرة صيانة 1
 . دائرة االتصاالت .2
 . دائرة صيانة الخطوط الرئيسية .3
 ىي :T1خطوط أنابيب النفط الخام والغاز الطبيعي التي تدخل  لمحطة اما بالنسبة ل 
 عقدة ( . 12النفط الخام ذو القطر )  . أنبوب1



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (91( اجمللد )2العدد )

 2222 حزيران

 

)1529 ) 
 

 عقدة ( .  16. أنبوب النفط الخام ذو القطر ) 2
 عقدة ( . 30. أنبوب النفط الخام ذو القطر ) 3
 عقدة ( . 32. أنبوب النفط الخام ذو القطر ) 4
عقدة ( الواصل من كركوك عن طريق  16. أنبوب الغاز الطبيعي ذو القطر ) 5

 .شبكة الغاز القطرية 
سابقًا عمى مولدات الديزل لتوليد الطاقة الكيربائية التي  T1تعتمد محطة ضخ 

تحتاجيا المحطة وحاليا يوجد توربين غازي يعمل عمى الغاز الطبيعي لتوليد الطاقة الكيربائية 
 T-1. اما بالنسبة لممياه تمتمك محطة  وكذلك تغذى المحطة من شبكة الكيرباء الوطنية

دة عمى نير الفرات تضخ المياه لالستخدامات الخدمية داخل المحطة . محطة ضخ ماء موجو 
المحطة حاليا متوقفة عن العمل ؛ ولكن االن يتم اعادتيا لمعمل من خالل صيانة الخط الناقل 

فضال عن صيانة خزانات النفط و كذلك اعادة  T1ومحطة   k3لمنفط الخام بين محطة 
 . (12)(  2الصورة )تأىيل وحدة الضخ في المحطة وكما في 

 T1و محطة  k3( اعادة تأىيل الخط الناقل لمنفط الخام بين محطة 2صورة )

 
 10/1/2021المصدر : الدراسة الميدانية بتاريخ 

 رابعا : معمل االنبار إلنتاج االسفمت المؤكسد وزيت الغاز 
من قبل شركة المانية وىو تابع لمقطاع   2018تم انشاء ىذا المعمل في عام  

شمال قضاء الرمادي وعمى الطريق الرابط بين  –الخاص  ،يقع المعمل  في محافظة االنبار 
كم عن مركز المدينة وعمى الجية اليمنى من  15الثرثار )الجرايشي(  يبعد  –الرمادي 

(.  اذ تبمغ طاقة المصفى التصميمية 5ق ينظر الخريطة ) كم عن الطري1الطريق عمى بعد 
والطاقة االنتاجية برميل باليوم بواقع وحدة تصفية صغيرة  (4545اي ما يعادل  ) 3م 1000
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. ينتج المعمل االسفمت المؤكسد (13)( برميل يوميًا 2272ما يعادل ) 3م 500لممعمل حاليا 
%  ونسبة انتاج زيت الغاز 45وزيت الغاز والنفثا الثقيمة تبمغ نسبة انتاج االسفمت المؤكسد 

( كمية االنتاج 7( والشكل ) 7%  ويوضح  الجدول )5% اما نسبة انتاج النفثا الثقيمة  50
ع بسبب عدم حصولو . ويكون انتاج المعمل متقط2020 - 2019والتصريف السنوي لعامي 

عمى المادة االولية بالصورة الكافية من قبل وزارة النفط .  اذ يبمغ عدد العاممين في 
 .( عامل من ميندسين واداريين وفنيين 75المعمل)
 )ب /سنة(  2020 – 2019(كمية االنتاج والتصريف  السنوي لمعمل االنبار من 7جدول)
زيت الغاز  السنة 

 )ب /سنة (
ا النفث     

 )ب /سنة (
االسفمت 
 المؤكسد

 )ب /سنة (

مجموع 
 االنتاج

 ) ب /سنة ( 

كمية 
 التصريف 

 ) ب /سنة (
2019 374880 37290 337591 749761 698434 

2020 396008 49503 363010 808521 613102 

  -20/1/2021المصدر : من عمل الباحث باالعتماد عمى استمارة االستبيان لممدة 
25/1/2021 

 2020(االنتاج السنوي لمعمل االنبار لعام 7) شكل

 
 (7المصدر : من عمل الباحث باالعتماد عمى جدول )
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 ( معمل االنبار5خريطة )

 
 المصدر : من عمل الباحث باالعتماد عمى : 

جميورية العراق ، وزارة النفط ، شركة توزيع المنتجات النفطية ، فرع االنبار ، ـ 1
  منشورة .، بيانات غير  2018

 .  Arc Map 10.4.1مخرجات  برنامج ـ 2
يتم الحصول عمى المادة االولية ) النفط االسود( لممعمل من مصفى حديثة ومصافى 

( برميل 7500000بيجي ، اذ تبمغ حصة المعمل من النفط االسود المخصصة من الوزارة )
ت الحوضية ويتم وضعيا في شيريا اذ يتم نقل المادة االولية الى المصفى عن طريق  الناقال

( لتر لكل 1500000وحدات خزن خاصة لممادة االولية يبمغ عددىا ثالث خزانات بسعة )
 خزان .

دونم ، ويتم الحصول عمى الطاقة الكيربائية لممعمل من  5تبمغ مساحة المعمل 
مولدات الكيرباء الوطنية ولكن بسبب حالة االنقطاع في التيار الكيربائي يتم االعتماد عمى 

 ( في تغذية المعمل بالكيرباء  .2ديزل عدد )
 750( خزانات بسعة 4يحتوي المعمل عمى خزانات خاصة بإنتاج زيت الغاز عدد )

( سعة كل 3الف لتر لمخزان الواحد . وكذلك خزانات خاصة بإنتاج االسفمت المؤكسد عدد)
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مؤكسد الى شركات ( لتر ، يتم تصريف منتجات المعمل من االسفمت ال1500000خزان )
اعمار الطرق والجسور سواء داخل المحافظة او خارجيا اما بالنسبة الى زيت الغاز يتم 

 تصريفو الى المولدات االىمية في المحافظة او خارج المحافظة   . 
يتم الحصول عمى المياه لممعمل من خالل محطة ضخ مياه عمى نير الفرات خاصة 

ألغراض تبريد  والخدمية لممعمل فضاًل عن استخدام بالمعمل وذلك لغرض االستخدامات
 المنتوجات في المعمل. 

 خامسا : معمل الزيدان لإلسفمت المؤكسد وزيت الغاز 
جزيرة الكرمة وعمى القرب من  –يقع المعمل في محافظة االنبار عند قضاء الكرمة  

  2018(، تم انشاء ىذا المعمل من قبل شركة تركية في عام 6ذراع دجمة وكما في الخريطة )
وىو تابع لمقطاع الخاص . يكون برج الفصل )برج التقطير( افقي عكس برج التقطير في 

(اي  3م 500اجية )دونم ، وتبمغ طاقة المعمل االنت 5معمل االنبار .  اذ تبمغ مساحة المعمل 
ولكن بسبب قمة تجييز المعمل بالمادة االولية ال ينتج ‘ ( برميل يوميا 2272ما يعادل )

( كمية االنتاج والتصريف السنوي 8( والشكل )8بكامل طاقتو االنتاجية ، ويوضح الجدول )
فثا ينتج المعمل االسفمت المؤكسد وزيت الغاز والن ، 2020 – 2019لمعمل الزيدان لعامي 

% اما نسبة  50%  ونسبة انتاج زيت الغاز 45تبمغ نسبة انتاج االسفمت المؤكسد ، الثقيمة 
( عامل من ميندسين 66)اذ يبمغ عدد العاممين في المعمل.  %  5انتاج النفثا الثقيمة 

يتم الحصول عمى المادة االولية لممعمل من مصفى حديثة ومصافي بيجي  واداريين وفنيين .
 ةتبمغ حصة المعمل من النفط االسود المخصصلنفط االسود المادة االولية لممعمل ،، ويمثل ا
( برميل شيريا اذ يتم نقل المادة االولية الى المصفى عن طريق  3000000)النفط من وزارة 

الناقالت الحوضية ويتم وضعيا في وحدات خزن خاصة لممادة االولية يبمغ عددىا ثالث 
يحتوي المعمل عمى خزانات خاصة بإنتاج زيت ،و  لتر لكل خزان (1500000خزانات بسعة )

الف لتر لمخزان الواحد . وكذلك خزانات خاصة بإنتاج  750( خزانات بسعة 4الغاز عدد )
. يتم تصريف منتجات المعمل ( لتر1500000( سعة كل خزان )3االسفمت المؤكسد عدد)

سد اما زيت الغاز يتم تصريفو الى الى شركات اعمار الطرق بالنسبة الى االسفمت المؤك
المولدات االىمية سواء داخل المحافظة او خارجيا . ويتم الحصول عمى الطاقة الكيربائية 

 ( في تغذية المعمل بالكيرباء .2لممعمل باالعتماد عمى مولدات ديزل عدد )
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 ( معمل الزيدان6خريطة )

 
 المصدر : من عمل الباحث باالعتماد عمى : 

جميورية العراق ، وزارة النفط ، شركة توزيع المنتجات النفطية ، فرع االنبار ، ـ 1
  ، بيانات غير منشورة . 2018

 .  Arc Map 10.4.1مخرجات  برنامج ـ 2
 )ب /سنة( 2020 – 2019من  زيدانالسنوي لمعمل الوالتصريف كمية االنتاج (8جدول )
زيت الغاز  السنة 

 )ب /سنة (
النفثا      
 /سنة ()ب 

االسفمت 
 المؤكسد

 )ب /سنة (

مجموع 
 االنتاج

 ) ب /سنة ( 

كمية  
 االستيالك 

 ) ب /سنة (
2019 268125 24570 238095 530790 501580 
2020 301125 30030 271095 602250 513440 

 -13/1/2021الدراسة الميدانية باالعتماد عمى استمارة االستبيان لممدة المصدر : 
18/1/2021  . 

يتم الحصول عمى المادة االولية لممعمل من مصفى حديثة ومصافي بيجي ، ويمثل 
من وزارة  ةتبمغ حصة المعمل من النفط االسود المخصصالنفط االسود المادة االولية لممعمل ،
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( برميل شيريا اذ يتم نقل المادة االولية الى المصفى عن طريق  الناقالت 3000000)النفط 
يا في وحدات خزن خاصة لممادة االولية يبمغ عددىا ثالث خزانات بسعة الحوضية ويتم وضع

 . ( لتر لكل خزان1500000)
)ب  2020 – 2019السنوي لمعمل الزيدان من   تصريفكمية االنتاج وال( 8شكل )
 /سنة(

 
 (8المصدر : من عمل الباحث باالعتماد عمى جدول )  

 750( خزانات بسعة 4الغاز عدد )يحتوي المعمل عمى خزانات خاصة بإنتاج زيت 
( سعة كل 3الف لتر لمخزان الواحد . وكذلك خزانات خاصة بإنتاج االسفمت المؤكسد عدد)

. يتم تصريف منتجات المعمل الى شركات اعمار الطرق بالنسبة الى ( لتر1500000خزان )
خل المحافظة او االسفمت المؤكسد اما زيت الغاز يتم تصريفو الى المولدات االىمية سواء دا

( 2خارجيا . ويتم الحصول عمى الطاقة الكيربائية لممعمل باالعتماد عمى مولدات ديزل عدد )
 . (14)في تغذية المعمل بالكيرباء

 سادسًا: حقل عكاس 
كم عن مركز  40قضاء القائم وعمى بعد  –يقع حقل عكاز في محافظة االنبار 

(  . ويعد 7مدينة القائم   وفي الجزء الشمالي الغربي من الصحراء الغربية كما في الخريطة ) 
، وىو من الحقول غير المطورة  1981احد حقول الغاز الطبيعي الكبيرة الذي تم اكتشافو عام 

تريميون متر  506في الحقل ما يقارب  ابار استكشافية يقدر االحتياطي الموجود 6اذ تم حفر 
 . (15)مكعب وىناك مجموعة من الطبقات الجيولوجية لم تكشف بعد 
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 ( حقل عكاس7خريطة )

 
 المصدر: من عمل الباحث باالعتماد عمى :  

  2020تابعة ، شعبة المعمومات ، ـ جميورية العراق ، وزارة النفط ، دائرة الدراسات والتخطيط والم1
 . Arc Map 10.4.1مخرجات  برنامج ـ 2

(  1وسميو باسم )عكاز  1992في عام  تم حفر اول بئر استكشافي في حقل عكاس
اذ تم حفره من قبل شركة الحفر العراقية التابعة لوزارة النفط العراقية ،  ولكن بعد حفر ىذا 

نات من القرن البئر توقف الحفر بسبب الحصار االقتصادي الذي مر عمى العراق في التسعي
 الماضي . 

تم حفر خمسة ابار اخرى في  2003- 2001وفي المدة المحصورة ما بين عام 
(  من قبل الشركة السورية لمنفط  ، ولكن بعد االحتالل 3،4،5،6، 2الحقل وىي عكاس )

توقف العمل في الحقل ، كان الحقل تابع الى شركة نفط  2003االمريكي لمعراق في عام 
 اصبح الحقل تابع الى شركة نفط الوسط .  2010، ولكن بعد عام  2010عام الشمال قبل 

تم التعاقد مع شركة ) كوكاز ( الكورية من قبل وزارة النفط ؛ وذلك  2013في عام 
لتطوير اآلبار المحفورة  وحفر ابار اخرى ، فضال عن تطوير الحقل من اجل تزويد محطة 

لتوليد الطاقة الكيربائية ،  وما زال العقد قائم مع الشركة عكاز الكبرى الغازية بالغاز الطبيعي 
 . (16)الكورية لحد االن 
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ولحقل عكاس اىمية اقتصادية كبرى بالنسبة لمعراق بشكل عام  ومحافظة االنبار 
بشكل خاص من خالل توفير الغاز الطبيعي لسد الحاجة المحمية لمطمب عمى الغاز 

استيراد الغاز من ايران والدول المجاورة البد من العمل عمى لالستخدامات المختمفة فبداًل من 
استثمار ىذه الثروة اليائمة من الغاز الطبيعي من خالل تطوير االبار المحفورة وجعميا 

 .( 17)صالحة لإلنتاج فضاًل عن حفر ابار جديدة في الحقل 
 االستنتاجات

اتضح  من خالل الدراسة الميدانية سوء التوزيع المكاني لمعامل تصفية النفط في ـ 1
 المحافظة ، حيث اقتصرت عمى بعض اقضية المحافظة . 

ـ تمتمك محافظة االنبار اكبر حقل لمغاز الطبيعي في العراق وىو حقل عكاس يقدر 2
ناك مجموعة من تريميون متر مكعب وى 506االحتياطي الموجود في الحقل ما يقارب 

 الطبقات الجيولوجية الحاوية عمى النفط والغاز التي لم تستكشف بعد .   
ـ توصمت الدراسة الى ان مصفى حديثة ومحطات الضخ ومستودعات الخزن  3

 تعاني من نقص في وحدات الخزن .
 التوصيات

 ـ ضرورة توجو السياسية الحكومية الى وضع الخطط والبرامج الواضحة والجداول1
الزمنية لمقيام بواقع ىذه الصناعة  الميمة والحيوية التي تنعش اقتصاد المحافظة والعراق ، من 
خالل التعاقد مع الشركات االستثمارية لمقيام بصناعة النفط والغاز في المحافظة في ظل 

ى االمكانيات الميمة المتوفرة لقيام ىذه الصناعة ، وكذلك البد من توجو السياسة الحكومية ال
 منع استيراد المشتقات النفطية من الخارج ومنع تصديرىا بشكل خام .

االسراع في استثمار حقل عكاس الغازي من خالل التعاقد مع شركة استثمارية ـ 2
رصينة ألنو يمثل مورد اقتصادي ميم لممحافظة والعراق ، وخصوصًا في مجال انتاج الطاقة 

 والوقود . 
طوير المصافي النفطية في المحافظة وذلك لغرض ـ ضرورة التوسع في انشاء وت3

االستفادة من مساحة المحافظة الكبيرة وسد الحاجة المحمية من المشتقات النفطية وتصدير 
 الفائض

 المصادر قائمة 
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العناز ، غانم ، العراق وصناعة النفط والغاز ، مطبعة دجمة لمطباعة والنشر، بغداد ،  .1
 .2019الطبعة االولى ، 

عبد الرضا ، نبيل جعفر ، و امجد صباح عبد العالي ، صناعة  النفط  والغاز في  .2
 . 2015،  2020 – 2000العراق االتجاىات الحالية والمستقبمية لمفترة 

السامرائي ، زياد فاضل عبداهلل ، التباين المكاني لصناعتي استخراج النفط وتكريره  .3
توراه )غير منشورة ( ، كمية التربية لمعموم في شركتي نفط الشمال والمصافي ، اطروحة دك

 .  2020االنسانية ، جامعة تكريت ، 
الفراجي ، عمي جاسم حمود كناص ، توطن صناعة تصفية النفط في العراق بمنظور  .4

التنمية المستدامة ، اطروحة دكتوراه )غير منشورة ( ،كمية التربية ، جامعة الموصل ، 
2012.  

الحميدي ، اركان ريسان عباس ، التباين المكاني لتوزيع مصافي النفط في الصغيرة  .5
،  اآلدابوأثرىا في التنمية الصناعية في العراق ، اطروحة دكتوراه )غير منشورة ( ،كمية 

 .2014جامعة بغداد ، 
 – 1/12/2020الدراسة الميدانية باالعتماد عمى استمارة االستبيان لممدة  .6

20/12/2020. 
مقابمة شخصية مع مدير مصفى حديثة حسان مرضي الجغيفي بتاريخ  .7
6/12/2020. 
مقابمة شخصية مع مسؤول تشغيل وحدات التكرير موفق عبدالمجيد حميد بتاريخ  .8
6/12/2020 . 
الميندس كمال حسن المحالوي بتاريخ   k3مقابمة شخصية مع مدير محطة  .9

27/12/2020 . 
 . 29/12/2020خ الميندس سعد نعمة بتاريخ مقابمة شخصية مع مدير شعبة الض .10
 . 10/1/2021 -27/12/2020الدراسة الميدانية لممدة من  .11
 .28/12/2020بتاريخ  k3في محطة  مقابمة شخصية مع الميندس فادي مشحن .12
 T1مقابمة شخصية مع الميندس عصام عبيد تركي مسؤول وحدة الضخ في محطة  .13

 .10/1/2021بتاريخ 
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 -20/1/2021باالعتماد عمى استمارة االستبيان لممدة الدراسة الميدانية  .14
25/1/2021  . 
 -13/1/2021الدراسة الميدانية باالعتماد عمى استمارة االستبيان لممدة  .15
18/1/2021 . 
جميورية العراق ، وزارة النفط ، دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة ، شعبة المعمومات  .16
 ،2020  . 

 .24/1/2021بتاريخ  في حقل عكاس محمد فميح مقابمة شخصية مع الميندس .17
 (1ممحق )

 استمارة استبيان                         
 

 وزارة التعميـم العالـي والبحـث العممـي 
 جامعـة األنبار / كمية التربية لمعموم االنسانية  

  قســم الجغرافيـــة
 
 

ان ىذه المعمومات الخاصة باالستمارة ىي ألغراض البحث العممي فقط ، وان اجابتكم الدقيقة 
اإلمكانيات الجغرافية لصناعة النفط )  بـــــعمى محتويتيا تعد رافدًا لمبحث العممي الموسوم 

، لذا يرجى اداء المعمومات الخاصة بيا بدقة ووضوح شاكرين والغاز في محافظة االنبار ( 
 اونكم معنا . ومن اهلل التوفيقتع

 طالب الماجستير : ماجد صبار عطيوي  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 معمومات عامة . –:أوال 
 اسم المصفى / او المحطة  ............ -1
 المصفى / او المحطة ........................................... عنوان-2
 تاريخ إنشاء المصفى/ او المحطة  .................. -3
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ىل يرتبط المصفى بعدد أخر من المصانع التي تنتج المادة الخام او الوقود التي يستعمميا -4
 أو التي تستعمل المواد التي ينتجيا ................. 

 .................. / او المحطة ـ من قبل أي قطاع تم انشاء المصفى5
 ................. / او المحطة ـ ما اسم الشركة التي قامت بأنشاء المصفى6

 الموقع . –:ثانيًا 
الناحية ، وىل يقع  –القضاء  –/ او المحطة ما ىي المحافظة التي يقع فييا المصفى ـ 1

 ..................و احد الروافد ( ...........مائي ) نير أ بجانب سكة حديد أم مجرى
 عن اقرب مدينة ......................./ او المحطة ما ىو بعد المصفىـ 2
 ىل المصفى قريب من محطات ضخ النفط الخام أو خطوط األنابيب ................... ـ 3
 .................إلى أين تصرف مياىو الفائضة بعد االستعمال ....ـ 4
 ..............الجيولوجية ..... من الناحية/ او المحطة ما طبيعة ارض المصفىـ 5
 ......بممحقاتو ............/ او المحطة ما مساحة األرض التي يشغميا المصفىـ 6
 ...... وما سعتيا ........./ او المحطة كم عدد الخزانات الموجودة داخل المصفىـ 7
 ..............   / او المحطة كمية المياه الداخمة والخارجة إلى ومن المصفى ما ىيـ 8
 ..............................ىل المصفى يحوي وحدة معالجة لممياه الصناعية ـ 9

 ......موقع ...................بيذا ال/ او المحطة ـ لماذا تم انشاء ىذا المصفى10
 ج .بيانات عن اإلنتا –:ثالثًا 

 استمرارية اإلنتاج مستمر أم متقطع .................................. ـ1
 ..لممصفى ......................ما جممة اإلنتاج السنوي او الشيري او اليومي ـ 2
 ...فى ..............ما ىي المنتجات النفطية الرئيسة والثانوية التي ينتجيا المصـ 3
 اإلنتاجية التصميمية والفعمية لممصفى ...........................ما ىي الطاقة ـ 4
ما ىي أىم معوقات اإلنتاج أو أسباب تخمفو . )توضع عالمة صح إن كان الجواب إيجابا ـ 6

 -وعالمة خطأ إن كان بالنفي إمام كل نقطة من النقاط اآلتية :
 انخفاض إنتاجية العامل .ـ  أ

 ين )الوقود والمياه( .عدم كفاءة مصادر التمو ـ  ب
 الموقع الجغرافي .ـ  ت
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 انخفاض إنتاجية المكامن .ـ  ث
 شحة  المواد األولية .ـ  ج
 ندرة األيدي العاممة .ـ  ح
 صعوبة التصريف الداخمي لممنتج .ـ  خ
 عدم وجود العدد الكافي من الخزانات لخزن الفائض من المنتجات .ـ  د
 لغيار .قمة المواد االحتياطية وقطع اـ  ذ

 المادة الخام . –:رابعًا 
 ............................  من اين يتم الحصول عمى المادة الخام لممصفىـ 1
 –سيولة الحصول عمييا  –ما ىي المشكالت الخاصة بالمادة الخام من حيث )جودتيا ـ 2

 تخزينيا( ................. -نقميا
 ...كريرية .............تحريك الوحدات الت ما نوع الوقود المستعمل في تشغيل أوـ 3
 ـ بعد المادة االولية عن المصفى .............. كم 4
 ـ ماىي نسبة المواد االولية من الكمف الكمية لإلنتاج ...................3

 االمتيازات . – :خامساً 
 ...........................حكومية .......... / او المحطة ىل ارض المصفىـ 1
ىل يستفيد المصفى من التعريفة الصناعية بالنسبة لتجييز الكيرباء ـ 2

....................... 
 ..........     / او المحطة ـ من اين يم الحصول عمى الطاقة الكيربائية لممصفى3

 األيدي العاممة . –:سادساً 
 ............اإلناث( ..... –)الذكور  / او المحطة ما جممة عدد عمال المصفىـ 1
إنصاف الميرة منيم  –الميرة  –الموسميين  –الفنيين  –ما عدد اإلداريين ـ 2

................... 
 ................... / او المحطة ـ ماىو التحصيل الدراسي لمعاممين في المصفى 3
من خارج المحافظة وكم  عدد  من المحافظة ام / او المحطةـ ىل العاممين في المصفى  4

 .............كل منيم ..............................
 ......العاممة ........... من نقص في االيدي / او المحطة ـ ىل يعاني المصفى5



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (91( اجمللد )2العدد )

 2222 حزيران

 

)1541 ) 
 

 / او المحطة  او الوحدات الموجودة في المصفى قسامـ توزيع العاممين حسب اال6
............. 

ما هي النسبة التي تمنحها لمعوامل اآلتية كسبب في اختيار الموقع المثالي  - :سابعاً 
  / او المحطة . لممصفى

  قربو من المادة الخام .ـ 1
 رخص قيمة األرض .ـ 2
 قربو من السوق .ـ 3
 توافر األيدي العاممة .ـ 4
 السياسة الحكومية .ـ 5
 توافر النقل .ـ 6
 توافر مصادر الطاقة .ـ 7
 ياه .المـ 8
 ـ رأس المال 9

 بيانات عن النقل والتسويق  -ثامنا :
ـ اين سوق االنتاج داخل المحافظة ............... خارج المحافظة ..................... 1

 خارج العراق ......................
 ـ اذا كان التصدير خارج العراق فما ىي منافذ التصدير ...............2
 النقل المستخدمة في نقل منتوجات المصفى .................... ـ ماىي وسائل3

 تاسعا : بيانات عن الماء 
ـ ماىي  مقدار كمية المياه الالزمة لصناعة تكرير النفط في المصفى اليومية 1

.................. 
 ـ ماىي وسائل نقل المياه ..........................................2

 / او المحطة المشاكل التي تواجو صناعة التكرير في المصفى عاشرا : ماىي
................... 

 .................او المحطة   /احدى عشر : ما ىي التوجيات المستقبمية لممصفى
 اثنى عشر : الوقود 
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 ......تكرير .................ـ ماىو نوع الوقود المستخدم في تشغيل وحدات ال 1
 ......(من خارج القضاء )............ ( او اخل القضاء ).........ن دـ مصدرىا م2
 .................................ـ نسبة الوقود من الكمفة الكمية لإلنتاج ......... 3

 ثالثة عشر : 
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